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ബംരളര്്ശാത്്ം;നിരണായക
വിവരങ്്ൾലഭികച്ന്്്്മതത്്്ി
ബംഗള്ര:്കർണാടകതലസ്്ാന
ത്്്ലൊവ്്ാഴച്രാപത്ിയ്ണ്്ായഅ
പക്മങ്്ൾക്്്പിന്്ിൽഎസെ്ിപി
ഐആലണന്്്സംസ്്ാനആഭയ്
ത്്രമപത്്്ിബസവരാജ്ലൊലമ്.്
പാർട്്ിയ്ലടജില്്ാലസപക്ട്്റിമ്സാ
മിൽപാഷയാണ്ഇവരിൽപപ്ധാ
നി.ഇയാൾഉൾലപ്്ലടഎസെ്ിപി
ഐയ്ലടനാല്സജീവപപ്വർത്്
കർഅറസ്്്്ിലായവരിൽഉൾലപ്്ട്
ന്്്ലവന്്്ംലൊലമ്.്
സംഘർഷമ്ണ്്ായലകജിഹള്്ി,

െിലജഹള്്ിദമഖലഇന്്ലലശാ
ത്്മായിര്ന്്്.കലാപകാരികലള
ക്്്റിച്്്നിർണായകവിവരങ്്ൾ
ലഭിച്്ിട്്്ലണ്്ന്്്ംഇക്്ാരയ്ങ്്ൾഇ

ദപ്്ൾപ്റത്്്വിടാനാവിലല്്ന്്്ം
മപത്്്ി.സമയംവര്ദപ്്ൾഇക്്ാ
രയ്ംഅപക്മത്്ില്്്വിെിലോദ്
ശയ്ങ്്ൾപ്ർണമായിദശഖരിച്്ിട്്്
ണ്്്.ജില്്ാമജിസദ്പ്ടറ്്ില്്്ദനത്തവ്
ത്്ിൽസമപഗ്അദന്വഷണമ്ണ്്ാ
ക്ലമന്്്ംലൊലമ്്പറഞ്്്.എ
ന്്ാൽ,ആദോപണങ്്ൾഎസെ്ി
പിഐനിദഷധിച്്്.
പ്ലിദകശിനഗറിലലദൊണപഗ്

സ്എംഎൽഎഅഖണ്്പശ്ീനിവാ
സമ്ർത്്ിയ്ലടഅനത്്രവൻന
വീല്്്ലഫയസ്ബ്്ക്്്ദോസ്്്്്മത
വിദേ്വഷംപ്ലർത്്്ന്്താലണന്്ാ
ദോപിച്്ായിര്ന്്്ലൊവ്്ാഴച്രാ
പത്ിമ്തൽബ്ധനാഴച്പ്ലർലച്്

നഗരലത്്ഭീതിയിലാഴത്്്ിയഅ
പക്മം.മ്വായിരത്്ിദലലറദപർ
സംഘടിച്്്പശ്ീനിവാസമ്ർത്്ിയ്
ലടവീട്തകർക്്്കയം്ലോലീസ്
ദസ്്്്ഷൻആപക്മിക്്്കയം്ലച
യത്.്
നിരവധിവീട്കൾതകർക്്്ക

യം്വാഹനങ്്ൾക്്്തീവയ്ക്്്ക
യം്ലചയത്സംഘംവയ്ാപകമായി
ലൊള്്യടിക്്്കയം്ലചയത്.്ലാ
ത്്ിയം്കണ്്ീർവാതകവം്പപ്
ദോഗിച്്ിട്്്ംപിരിഞ്്്ദോകാത്്
അപക്മികൾലക്്തിദരഒട്വിൽ
ലോലീസ്ലവടിവയദ്ക്്ണ്്ിവന്്്.
മ്ന്്്ദപരാണ്ലവടിവയപ്്്ിൽമ
രിച്്ത.്

കോൺതര്സ്ഇതര
തേ്ധാനമതത്്്ിമാരിൽ
മോദി ഇനി 
ഒനുുാമൻ
നയ്്െൽഹി:രാജയ്ത്്്ക്ട്തൽകാലംപപ്ധാന
മപത്്്ിപേംവഹിക്്്ന്്നാലാമലത്്ദനതാവാ
യിനദരപന്്്ദോേി.ജവഹർലാൽലനഹറ്,്ഇന്്ി
രഗാന്്ി,ദോ.മൻദോഹൻസിങ്എന്്ിവരാ
ണ്ഈപട്്ികയിൽദോേിക്്്മ്ന്്ിൽ.ക്ട്ത
ൽകാലംഅധികാരത്്ിൽഇരിക്്്ന്്ദൊണ
പഗ്സ്ഇതരപപ്ധാനമപത്്്ിലയന്്പേവിവാജദ്പ
യിയിൽനിന്്്ദോേിയിദലക്്്മാറ്കയം്ലച
യത്.്2268േിവസമാണ്വാജദ്പയിപപ്ധാനമ
പത്്്ിപേംവഹിച്്ത.്ഇന്്ലലദോേിഈലറ
ദക്്ഡ്മറികടന്്്.
14ാംപപ്ധാനമപത്്്ിയായി2014ദമയ്24നാ

ണ്ദോേിഅധികാരദമറ്്ത.്2019ദമയ്30നാ
ണ്ത്ടർച്്യായിദോേിരണ്്ാംവട്്വം്അധി
കാരദമറ്്ത.്17വർഷമാണ്ലനഹറ്്പപ്ധാനമ
പത്്്ിയായിഅധികാരത്്ിലിര്ന്്ത.്മകൾഇ
ന്്ിര ഗാന്്ി11വർഷവം്മൻദോഹൻസിങ്ര
ണ്്്തവണയം്പപ്ധാനമപത്്്ിയായി.
""രാജയ്ത്്ില്്്ചരിപത്ത്്ിൽഏറ്്വം്ക്ട്ത

ൽകാലംരാജയ്ലത്്ദസവിക്്്ന്്നാലാമലത്്
പപ്ധാനമപത്്്ിയായിനദരപന്്്ദോേി.മ്ന്്്ദടമ്
കളിലായിവാജദ്പയിജി2268േിവസംപപ്ധാന
മപത്്്ിയായിര്ന്്്.ഈലറദക്്ഡ്ദോേിമറിക
ടന്്ദോലടക്ട്തൽകാലംപേവിയിലിരിക്്്
ന്്ദൊണപഗ്സിതരദനതാവായിദോേി''-ബി
ലജപിഐടിലസല്്ില്്്ച്മതലയ്ള്്അമിത്
മാളവയ്ടവ്ീറ്്്ലചയത്.്
ലോറാർജിദേശായ്(1977,മാർച്്്24-1979

ജ്ശല28),ചരണസിങ്(1979ജ്ശല28-
1980ജന്വരി14),വി.പി.സിങ്(1989െിസം
ബർ2-1990നവംബർ10),ചപന്്്ദശഖർ(1990
നവംബർ10-1991ജ്ണ21),എച്്്.െി.ദേവഗൗ
െ(1996ജ്ണ1-1997ഏപപ്ിൽ21),ഐ.ലക.
ഗ്ജറ്ാൾ(1997ഏപപ്ിൽ21-1998മാർച്്്19)
എന്്ിവരാണ്രാജയ്ലത്്നയിച്്ദൊണപഗ്സ്
ഇതരപപ്ധാനമപത്്്ിമാർ.
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മ്ൻഹേഗമിക്്്ന്്
ഹോവ്തട്്്...!

കമകത്ൊമാഡം
മ്ഖയ്മപത്്്ിലയ
അന്കരിക്്്ക
മാപത്മാണ്അണികൾ്്
ലചയ്്്ന്്ത:്ലചന്്ിത്്ല.

നികത്ിനടേടികളിൽ
േരിഷക്ാരം,

"മഖ്മില്്ാത്്'അസസക്മന്്്്

നയ്്െൽഹി:പപ്തയ്ക്്നിക്തിനടപടികളിൽസമ്ലമായപരി
ഷക്ാരത്്ിന്വഴിത്റക്്്ന്്പ്തിയപ്്ാറ്്്ദോംരാജയ്ത്്ിന്
സമർപ്്ിച്്്പപ്ധാനമപത്്്ിനദരപന്്്ദോേി."മ്ഖമില്്ാത്്'നിക്തി
അസസല്മന്്്്ംഅപ്്ീല്കളം്,സതയ്സന്്ർക്്്ആേരം,നിക്
തിോയകര്ലടചാർട്്ർഎന്്ിവയാണ്സവിദശഷതകൾ.ഉദേ്ോ
ഗസ്്ഇടലപടല്കൾനിയപത്്്ിച്്്അഴിമതിതടയ്ന്്തിന്പ്്ാറ്്്
ദോംഉപകരിക്്്ലമന്്്ഇതില്്്ഉദഘ്ാടനംവിെിദോദൊ
ണഫറൻസില്ലടനിർവഹിച്്്ലൊണ്്്പപ്ധാനമപത്്്ിപറഞ്്്.
സവ്തപത്്്വം്സതയ്സന്്വം്സ്താരയ്വ്മായനിക്തിസപമ്്്
ോയമാണ്നിലവിൽവര്ന്്ലതന്്്ംഅദദ്്ഹം.
സതയ്സന്്മായിനിക്തിനൽക്ന്്വലരസഹായിക്്്കയാ

ണ്ലക്്്യം.അത്്രംദകസ്കളിൽഉദേ്ോഗസ്്ഇടലപടൽഉ
ണ്്ാവില്്.ഇ-അസസല്മ്്്്ഉദേ്ോഗസ്്ര്മായിദനരിട്്്ഇടലപ
ട്ന്്ത്ഒഴിവാക്്്ം.പ്ർണമായം്കംപയ്്ട്്ർഅധിഷഠ്ിതസം
വിധാനമാക്ദപ്്ൾസമയലാഭവം്ഉദേ്ോഗസ്്തലത്്ിലല
അഴിമതിയം്ഒഴിവാക്കയാണ.്പ്തിയചാർട്്റം്"ദഫസ്ലല
സ'്അസസല്മന്്്്ംഇന്്ലലത്്ലന്്നിലവിൽവന്്്.ഏലതങ്്ി
ലം്ഓഫിസിൽദോക്കദോഉദേ്ോഗസ്്ലരകാണ്കദോ

ദവണ്്എന്്താണ്"ദഫസ്ലലസ'്എന്്
ത്ലൊണ്്്ഉദദ്്ശിക്്്ന്്ത.്"ദഫസ്ലല
സ'്അപ്്ീൽസംവിധാനംലസപറ്്്ംബർ
25ന്നിലവിൽവരം്.
നിക്തിോയകർഉൾലപ്്ട്ന്്പരിധി

യിലലനിക്തിഉദേ്ോഗസ്്രാണ്ഇത്
വലരപരിദോധനയം്അപ്്ീലം്ദോട്്ീ
സ്കളം്എല്്ാംശകകാരയ്ംലചയ്്്ന്്
ത.്ഇനിഒര്ലസൻപട്ൽകംപയ്്ട്്ർനി
ക്തിറിദട്്ണ്കൾപരിദോധിക്്്ം.റി

സക്്ഘടകങ്്ളം്മിസമ്ാച്്്കള്ലമല്്ാംഅടിസ്്ാനമാക്്ിയാ
വം്പരിദോധന.അതിന്ദശഷംനിശ്്ിതപക്മലോന്്്മില്്ാ
ലതഏലതങ്്ിലം്നഗരങ്്ളിലലഉദേ്ോഗസ്്സംഘങ്്ൾക്്്അ
ദോട്്്ലചയ്്്ം.അവര്ലടപരിദോധനമലറ്്ര്സംഘംഉദേ്ോഗ
സ്്ർദവലോരിടത്്ിര്ന്്്റിവയ്്ലചയ്്്ം.പരിദോധിക്്ാന്
ള്്ഉദേ്ോഗസ്്ലരലതരലഞ്്ട്ക്്്ന്്ത്റാൻെംലസലക്്നി
ല്ലടയാണ.്നിക്തിോയകർക്്്ദോട്്ീസ്അയയക്്്്ന്്തം്
ലസൻപട്ൽകംപയ്്ട്്റായിരിക്്്ം.നിക്തിോയകൻഅതിന്മറ്
പടിനൽദകണ്്തം്കംപയ്്ട്്റില്ലടയാണ.്ഓഫിസിൽദോക്
കദോഓഫിസലറകാണ്കദോദവണ്്-ദോേിവിശേീകരിച്്്.
നിക്തിോയകരം്ഉദേ്ോഗസ്്രം്പാലിദക്്ണ്്നടപടികളാ

ണ്ചാർട്്റിൽ.അവകാശങ്്ളം്കടമകളം്ഇത്വയ്ക്്മാക്്്
ന്്്.സതയ്സന്്വം്ബഹ്മാനവ്മ്ള്്സമീപനംഉറപ്്്നൽ
ക്ന്്്.130ദൊടിജനങ്്ള്ള്്രാജയ്ത്്്1.5ദൊടിദപർമാപത്
മാണ്ആോയനിക്തിനൽക്ന്്ലതന്്്ദോേിച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
ഇത്വളലരക്റവാണ.്ദശഷിയ്ള്്വർസവ്യംമ്ദന്്ട്്്വന്്്
രാജയ്വികസനത്്ിനായിനിക്തിനൽകണം-അദദ്്ഹംഅഭയ്
ർഥിച്്്.2014ൽതാൻഅധികാരദമറ്്ദശഷംനിരവധിനിക്തി
പരിഷക്ാരങ്്ൾനടപ്്ാക്്ിലയന്്്ദോേിച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.നിക്തി
നിരക്്്ംക്റച്്ിട്്്ണ്്്.ഏറ്്വം്ക്റവ്ദൊർപ്്ദററ്്്നിക്തിയ്
ള്്രാജയ്മാണ്ഇദപ്്ൾഇത്്്യലയന്്്ംഅദദ്്ഹം.
പ്തിയനിക്തിചാർട്്ർലൊണ്്്വര്ലമന്്്കഴിഞ്്ദകപന്്്

ബജറ്്്അവതരിപ്്ിച്്ദപ്്ൾധനമപത്്്ിനിർമലസീതാരാമൻവയ്
ക്്മാക്്ിയിര്ന്്്.ദൊർപ്്ദററ്്്നിക്തി30ശതമാനത്്ിൽനി
ന്്്കഴിഞ്്വർഷം22ശതമാനമായിക്റയക്്്്കയം്ലചയത്ി
ര്ന്്്.ആോയനിക്തിവക്പ്്ില്്്ഭ്രിഭാഗംദോലികളം്ഇ
ദപ്്ൾതലന്്ഇലക്ദപ്ൊണിക്സംവിധാനത്്ിലാണ.്റിദട്്ണ
ഫയൽലചയ്്്ന്്തം്അതില്്്ദപ്ോസസിങ്്്ംറീഫണ്്്ംഅ
സസല്മന്്്്ലമല്്ാംഇങ്്ലനലചയ്്്ന്്്ണ്്്.

പ്തിയപ്്ാറ്്്ദോംപപ്ധാനമപത്്്ി
ഉദഘ്ാടനംലചയത്്

ഓഫിസിൽ
ഹോഹകണ്്,
ഓഫിസടെ
കാഹണണ്്

പെട്്ിമ്ടിയില്്
പ്നരധിവാസം
ഉടന്്വീട്നഷ്്ലപ്്ട്്വർ്്ക്്്സ്്ലം

കലണ്്ത്്ിവീട്നിർമിച്്്നൽ്്കം്

മ്ന്്ാർ:ഉര്ൾലോട്്ലിൽഅമ്്തി
ദലലറദപ്്ർക്്്ജീവൻനഷ്്മായരാജ
മലലപട്്ിമ്ടിയിൽ്്പ്നരധിവാസം
ഉടൻ്്നടപ്്ിലാക്്്ലമന്്്മ്ഖയ്മപത്്്ി
പിണറായിവിജയൻ്്.ഗവർണർആ
രിഫ്മ്ഹമ്്ദ്ഖാദോലൊപ്്ംദ്രത്്
ബാധിതപപ്ദേശംസന്്ർ്്ശിച്്തിന്
പിന്്ാലലദചർന്്അവദോകന
ദോഗത്്ിന്ദശഷംമാധയ്മങ്്ദോ
ട്സംസാരിക്്്കയായിര്ന്്്അദദ്്
ഹം.ലപട്്ിമ്ടിയിൽ്്വീട്കള്ലടനിർ
മാണംഉടൻ്്ആരംഭിക്്്ലമന്്്ംമ്
ഖയ്മപത്്്ിപറഞ്്്.
വയനാട്്ിലലകവളപ്്ാറയിലം്പ്

ത്്്മലയിലം്കഴിഞ്്വർഷംഉര്ൾ
ലോട്്ല്ണ്്ായസ്്ലദത്്ത്ദോലല
ലപട്്ിമ്ടിയിലം്വീട്കൾ്്നഷ്്ലപ്്ട്്വ
ർ്്ക്്്പ്തിയസ്്ലത്്്വീട്കൾനിർ
മിക്്്ം.ടാറ്്ാകണ്്ൻ്്ദേവൻ്്കമ്്നി
കാരയ്മായിസഹായിക്്്ലമന്്്കര്

ത്ന്്്.സർ്്ക്്ാരം്ദവണ്്ത്ലചയ്്്ം.
ക്ട്്ികള്ലടത്ടർ്്വിേയ്ാഭയ്ാസലച്്ല
വ്മ്ഴ്വൻ്്സർ്്ക്്ാർ്്വഹിക്്്ം.വ
ര്മാനമില്്ാത്്വലരകമ്്നിസഹാ
യിക്്ണം-മ്ഖയ്മപത്്്ി
പറഞ്്്.ദതയില
ദത്്ട്്ങ്്ളിൽപണി
ലയട്ക്്്ന്്വർതാമ
സിക്്്ന്്ലയങ്്ള്ലട
ലോത്പപ്ശന്ംപരിഹ
രിക്്്ം.
തിര്വനത്്പ്രത്്്

നിന്്്ലഹലിദൊപറ്്്ർ്്
മാർ്്ഗംരാവിലലഎട്്്മ
ണിക്്്മ്ന്്ാറിദലക്്്
തിരിച്്ഗവർണർക്്്ംമ്ഖയ്മപത്്്ി
ക്്്ംഒപ്്ംറവനയ്്മപത്്്ിഇ.ചപന്്്ദശ
ഖരനം്ചീഫ്ലസപക്ട്്റിവിശവ്ാസ്ദമ
ത്്യം്െിജിപിദോകന്ാഥ്ലബഹറ്
യം്ഉണ്്ായിര്ന്്്.ആനച്്ാലിൽ്്നി

ന്്്ദോഡ്മാർ്്ഗമാണ്ലപട്്ിമ്ടിയിൽ്്
എത്്ിയത.്
പഴയദതയിലകമ്്നിക്്്സമീപം

കാത്്്നിന്്ലോഴിലാളികള്ലടപപ്
ശന്ങ്്ൾ്്ദകൾ്്ക്്്ന്്തി
നായിമ്ന്്ാർ്്ടീകൗണ്്ി
യിദലക്്്അവലരലൊ
ണ്്്വരാൻ്്മ്ഖയ്മപത്്്ിനി
ർ്്ദേശംനൽ്്കി.മപത്്്ിമാ
രായഇ.ചപന്്്ദശഖരൻ്്,
എം.എം.മണി,ടി.പി.രാമ
ക്ഷണ്ൻ്്,െീൻ്്ക്രയ്ാ
ദക്്സ്എംപി,എംഎൽ
എമാരായഎസ.്രാദജപന്്്
ൻ്്,ഇ.എസ.്ബിജിദോൾ്്,

േക്്ിണദമഖലാഐജിഹർ്്ഷിതഅ
ട്്ല്്്രി,ഐജിദോദഗഷ്അഗർ്്വാൾ്്,
ജില്്ാകലകറ്്്ർ്്എച്്്.േിദനശൻ്്,ജില്്ാ
ലോലീസ്ദമധാവിആർ്്.കറ്പ്്സവ്ാ
മിഎന്്ിവരം്ഒപ്്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.

ക്ട്്ികള്ടെ
ത്െർ്്
വിദയ്ാഭയ്ാസ
ടെലവ്
സർ്്ക്്ാർ്്
വഹിക്്്ം

കസപറ്്്ംബര
നി  ർ  ണാ  യ  കം
തിര്വനത്്പ്രം:സംസ്്ാനത്്്ലസപറ്്്ം
ബർ്്മാസദത്്ലടലകാവിഡ്വയ്ാപനംക്ട്
ലമന്്വിേഗധ്അഭിപപ്ായലത്്ത്ടർ്്ന്്്പപ്
തിദോധപപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ശക്്മാക്്ിയതാ
യിആദോഗയ്മപത്്്ിലക.ലക.ശശലജ.ഈ
സാഹചരയ്ത്്ിൽലകാവിഡ്പബ്ിദഗഡ്എന്്
ആശയത്്ിന്ര്പംനൽ്്കിലയന്്്ംമപത്്്ി
വയ്ക്്മാക്്ി.
ആദോഗയ്സംവിധാനങ്്ൾ്്ക്്്താങ്്ാൻ്്

കഴിയാത്്വിധംശവറസ്വയ്ാപനംഉണ്്ാ
യാൽ്്മരണനിരക്്്ക്ട്ലമന്്ാണ്അന്ഭ
വങ്്ൾ്്പഠിപ്്ിക്്്ന്്ത.്അതിനാൽആദോ
ഗയ്സംവിധാനങ്്ൾ്്വിപ്ലലപ്്ട്ത്്ണം.
ദോകറ്്്ർ്്മാര്ലടയം്മറ്്്ആദോഗയ്പപ്വ
ർ്്ത്്കര്ലടയം്ദസവനംക്ട്തലായിആ
വശയ്മ്ണ്്്.പപ്തിേിനം10,000-20,000ദോ
ഗികൾവലരഉണ്്ാകാന്ള്്സാധയ്തയാണ്

നമ്ക്്്മ്ന്്ില്ള്്ത.്
ഇതിദോടകംഎണ്്ായിരത്്ിലധി

കംആദോഗയ്പപ്വത്്കലരനിയമി
ച്്്.എണ്്്റിലധികംസിഎഫഎ്ൽ്്ടിസി
കൾ്്ഒര്ക്്ി.ലകാവിഡ്ആശ്പപത്ികളം്
അടിസ്്ാനസൗകരയ്ങ്്ളം്വർ്്ധിപ്്ിച്്്.ഇ
ദോലൊപ്്ംമതിയായആദോഗയ്പപ്വർ്്ത്്ക
ർ്്ഉൾ്്ലപ്്ലടയ്ള്്സന്്ദ്്പപ്വർ്്ത്്കലര
സജ്്മാക്്ാനാണ്ലകാവിഡ്പബ്ിദഗഡ്ആ
വിഷ്ക്്രിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
അദോപ്്തി,ആയ്ർ്്ദവേ,ലെ്്്ൽ്്,ദോ

മിദോദോകറ്്്ർ്്മാർ്്,നഴ്സ്മാർ്്,പാരാലമ
െിക്്ൽ്്സ്്്്ാഫ,്എംഎസെ്ബ്്്യ.്,എംബി
എ,എംഎസ്സി.,എംഎച്്്എബിര്േധാരിക
ളം്സന്്ദ്്ദസവകർ്്ത്ടങ്്ിയവലരലയ
ല്്ാംഉൾ്്ലപ്്ട്ത്്ിലൊണ്്ാണ്ദൊവിഡ്
പബ്ിദഗഡ്ര്പീകരിക്്്ന്്ത.്

1,564
കേര്്ക്്്കോവിഡ്

തിര്വനത്്പ്രം:ദകരളത്്ി
ൽ്്1,380ദപർക്്്സമ്്ർക്്
ത്്ില്ലടഉൾലപ്്ലടഇന്്ലല
1,564ദപർ്്ക്്്ലൊവിഡ്സ്്ി
രീകരിച്്തായിആദോഗയ്മപത്്്ി
ലക.ലക.ശശലജ.ദോഗംസ്്ി
രീകരിച്്വരിൽ്്60ദപർ്്വിദേ
ശരാജയ്ങ്്ളിൽ്നിന്്്ം100
ദപർ്്ഇതരസംസ്്ാനങ്്ളിൽ്്
നിന്്്ംവന്്താണ.്ദോഗം
സ്്ിരീകരിച്്98ദപര്ലടസമ്്
ർ്്ക്്ഉറവിടംവയ്ക്്മല്്.15ആ
ദോഗയ്പപ്വർ്്ത്്കർ്്ക്്ാണ്ഇ
ന്്ലലദോഗംബാധിച്്ത.്766
ദപർലൊവിഡ്മ്ക്്രായി.
തിര്വനത്്പ്രം434,പാല

ക്്ാട,്മലപ്്്റം202വീതം,എറ
ണാക്ളം115,ദൊഴിദക്്ട്
98,കാസർ്്ദോഡ്79,പത്്
നംതിട്്,ത്ശ്ർ്്75,ലൊല്്ം
74,ആലപ്്്ഴ72,ദൊട്്യം53,
ഇട്ക്്ി31,കണ്്്ർ്്,വയനാട്

27എന്്ിങ്്ലനയാണ്ജില്്ാത
ലലൊവിഡ്കണക്്്.
ഇന്്ലലമ്ന്്്ലൊവിഡ്മര

ണംസ്്ിരീകരിച്്്.തിര്വന
ത്്പ്രംമ്ദക്്ലസവ്ദേശിനി
ലിസിസാജൻ്്(55),ദൊഴി
ദക്്ട്രാമനാട്്്കരസവ്ദേശി
രാധാക്ഷണ്ൻ്്(80),മലപ്്്റം
സവ്ദേശിഅബ്്്ൾ്്റഹ്മാൻ്്
(63)എന്്ിവര്ദടതാണ്ഇന്്
ലലആലപ്്്ഴഎൻ്്ഐവി
സ്്ിരീകരിച്്ത.്ഇദോലടസം
സ്്ാനലത്്ലൊവിഡ്മരണം
129ആയി.
വിവിധജില്്കളിലായി

1,53,061ദപരാണ്നിരീക്്ണ
ത്്ില്ള്്ത.്1,670ദപലരഇന്്
ലലആശ്പപത്ിയിൽ്്പപ്ദവശി
പ്്ിച്്്.കഴിഞ്്24മണിക്്്റി
നിലട31,270സാംപിള്കളാണ്
പരിദോധിച്്ത.്544ദോട്്്സ്
ദോട്്്കൾനിലവില്ണ്്്.

766 ഹേർക്്്
ഹോഗമ്ക്്ി 1,380സമ്്ർക്്ം

544 ഹോട്്്
സഹ്ോട്്്

ഗൾഫിൽ പതുചുരിതരും

സവ്ർണം
ഗര്ാം - 4,935
പവൻ - 39,480

ഇപസ്ദയലമ്ായി
നയതപത്്്ബന്്ം
സ്്ാപിച്്്യഎ്ഇ

സവ്പ്നഉന്്ത
സവ്ാധീനമ്ള്്സത്ത്ീ:
കോടതി
ലൊച്്ി:സവ്ർ്്ണക്്ടത്്്ദകസിൽ്്അധികാര
ഇടനാഴിയിൽസവ്പന്സ്ദരഷില്്്സവ്ാധീ
നംപപ്കടലമന്്്ദൊടതി.സവ്പന്യ്ലടജാമയ്ാ
ദപക്്തള്്ിലക്്ണ്്ാണ്സാമ്്ത്്ികക്റ്്
ക്തയ്ദൊടതിയ്ലടനിരീക്്ണം.ദൊണ്്സ്
ദലറ്്ിലലരാജിക്്്ദശഷവം്സവ്പന്ഉന്്തഉ
ദേ്ോഗസ്്ലരസഹായിച്്തായം്പറയ്ന്്്.
യ്എഇദൊണ്്സ്ദലറ്്ിലലദോലിവിട്്തി

ന്ദശഷവം്പപ്തിക്്്അവിലടയ്ള്്ഉന്്തഉ
ദേ്ോഗസ്്ര്മായിബന്്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.ഇതി
ന്ദശഷംസംസ്്ാനസർ്്ക്്ാരില്്്ദപ്ോജ
കറ്്്ിൽ്്അവർ്്ക്്്ദോലിദനടാനം്സാധിച്്്.
പപ്തിയ്ലടഅധികാരഇടനാഴിയിലലസവ്ാധീ
നംപപ്കടമാണ.്അതിനാൽ്്ഒര്സപ്ത്ീലയന്്
നിലയില്ള്്പപ്ദത്യകആന്ക്ലയ്ംപപ്തിഅ
ർ്്ഹിക്്്ന്്ിലല്്ന്്്ംദൊടതിവിലയിര്ത്്ി.
ജാമയ്ാദപക്്യിൽ്്നടന്്വാേത്്ി്്്യം്ലഭയ്
മായദരഖകള്ലടയം്അടിസ്ഥാനത്്ിലാണ്്
നിരീക്്ണലമന്്്ംദൊടതിവയ്ക്്മാക്്ി.

ഖയ്ാപിച്്ത.്ഭാവിയിൽപലസത്ീൻപപ്ദേശ
ങ്്ളിൽഅധിനിദവശംനടത്്ിലല്്ന്്ഇപസ്
ദയലില്്്ഉറപ്്ിലനത്്്ടർന്്ാണ്ഉഭയക
ക്്ിബന്്ംസ്്ാപിക്്ാന്ള്്തീര്മാനം.
ഗൾഫ്ദമഖലയിലലഒര്അറബ്രാഷ്പട്വം്
ഇപസ്ദയലം്നയതപത്്്ബന്്ംസ്്ാപിക്്്
ന്്ത്ഇതാേയ്മാണ.്പട്ംപില്്്പപ്ഖയ്ാപന
ത്്ിന്പിന്്ാലലഇത്സംബന്്ിച്്്യ്എ
സ,്യ്എഇ,ഇപസ്ദയൽരാജയ്ങ്്ള്ലടസം
യ്ക്്പപ്സത്ാവനപ്റത്്ിറങ്്ി.ദനരിട്്്
വിമാനസർവീസ്അന്വേിക്്ാനം്സ്ര
ക്്,ലടലികമയ്്ണിദക്്ഷൻ,ട്റിസം,ഊർ
ജം,ആദോഗയ്ംത്ടങ്്ിയരംഗങ്്ളിൽസഹ
കരിക്്ാനം്ഇര്രാജയ്ങ്്ള്ലടപപ്തിനിധി
കൾഉടൻക്ടിക്്ാഴച്നടത്്്ം.

ഗവർണർആരിഫ്മ്ഹമ്്ദ്ഖാൻ,മ്ഖയ്മനത്്്ിപിണറായിവിജയൻഎന്്വർഇന്്ലെമ്ന്്ാർരാജമെലപട്്ിമ്ടിയിലെ
ഉര്ൾലൊട്്ൽനപ്ദേശംസന്്ർശിച്്ദശഷംനപ്ദേശവാസികള്മായിസംസാരിക്്്ന്്്.
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റൊഴിറ്ക്ട:്കടറ്്്്ിങ്-റന്ടസിങ-്കവ്ാ
റവ്്്ന്്-നട്ീറ്്്കമ്്്്(ടിടികയ്്ടി)എന്്ി
വയില്്ഊന്്ല്്നല്്കിജില്്ാകലകറ്്്
ർ്്സാംബശിവ റാവ്വിക്്് റനത്തവ്
ത്്ില്്ആവിഷ്ക്്രിച്്കകാവിഡ് നെ്
തിറോധസംവിധാനംജില്്യില്്ഫലം
കാണ്ന്്്. വിപ്ലമായ കടറ്്്്ിംഗില്
കടറോഗബാധഉള്്വകരകകണ്്ത്്ി
വിദഗധ്ചികിത്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്താണ്
ആദയ്ഘട്്ം. വിശദമായ റൊണ്്ടാകറ്്്്
റന്ടസിംഗില്കടഅവര്കടസമ്്ർ്്ക്്
െട്്ികതയ്്ാറാക്്്ന്്ത്രണ്്ാംഘട്്ം.
സമ്്ർ്്ക്്ത്്ില്് ഉള്്കപ്്ട്ന്്വറര
കവ്ാറവ്്്നിലാക്്ികടലികമഡിസിന്്
വഴിആവശയ്മായമാർ്്ഗനിർ്്റദശംന
ല്്ക്ന്്്.ക്ട്തല്് കകാവിഡ് റകസ്
കള്്റിറപ്്ർ്്ട്്്കചയ്്കപ്്ട്ന്്നെ്റദശ
ത്്്ക്്റ്്്്ർ്്കകയർ്്ഒര്ക്്്ം.ഇത്്രം
സ്്ലങ്്ളില്്അതീവജാനഗ്താറോട്
ള്്നടെടികളാണ്ആറോഗയ്വക്പ്്ി
ക്്് റേ്തവ്ത്്ില്് സവ്ീകരിക്്്ന്്ത.്
ഫലനെ്ദമായനടെടികളില്കട,നിലവി
ല്ള്്ലാർ്്ജ്ക്്റ്്്്റ്കളായഒളവണ്്,വ
ടകര,നാദാപ്രം,ഏറാമലഎന്്ിവിട
ങ്്ളില്് റോഗികള്കട എണ്്ം ക്റ
ഞ്്്.ഒളവണ്്യില്്90റെർ്്ക്്്റോഗം
സ്്ിരീകരിച്്തില്്23റെരാണ്ചികി
ത്്യില്ള്്ത.്വടകരയില്്78റോഗി
കളില്്ഒന്്െത്റെരം്നാദാപ്രത്്്
66റെരില്്എട്്്റെരം്ഏറാമലയില്്
61റെരില്്13റെര്മാണ്ചികിത്്യി
ല്ള്്ത.്മ്ന്്പ്ലാർ്്ജ്ക്്റ്്്്റായിര്ന്്

ത്റണരിയില്്മ്ഴ്വന്്റെർ്്ക്്്ംറോ
ഗംറഭദമായിര്ന്്്.ആദയ്റകസ്റിറപ്്
ർ്്ട്്് കചയത്ത്മ്തല്് നക്മാന്ഗതമാ
യാണ്കടസ്്്്്കള്കടഎണ്്ംവർ്്ധിപ്്ി
ച്്ത.്ജില്്യില്്കകാവിഡ്കടറ്്്്ിന്വി
റധയമാക്്ിയവര്കട എണ്്ം ഒര് ല
ക്്ംകവിഞ്്്.സംസ്്ാനതലത്്ില്്
തകന്്ഈറനട്്ംവകവരിക്്്ന്്അ
പ്ർ്്വം ജില്്കളികോന്്ാണ് റൊഴി
റ്ക്ട.്ഒര്ദിവസംെരിറോധിക്്്ന്്
വര്കടഎണ്്ം5000വകരആണ.്ക്്റ്്്്
റ്കളില്്വീട്കള്്റകനദ്്്ീകരിച്്്ക്ട്
തല്് റെകര കടറ്്്്ിന് വിറധയമാക്്ി.

ക്ട്തല്്റമഖലകളിറലക്്്റോഗംവയ്ാ
െിക്്ാതിരിക്്ാന്്സമ്്ർ്്ക്്െട്്ികസ
സ്ക്്്മംനിരീക്്ിച്്്ആള്കകളനിയ
നത്്്ണത്്ിലാക്്്ന്്തിനാല്് ജില്്യി
ല്്റോഗികള്്ക്റഞ്്്വര്ന്്സാഹ
ചരയ്മ്ണ്്്.സവ്കാരയ്റമഖലകയക്ടിഉ
ള്്കപ്്ട്ത്്ികൊണ്്്കടറ്്്്ിങ്വിപ്ല
മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.കകാവിഡ്മാനദണ്്ങ്്
ള്്ൊലിക്്്ന്്്കണ്്ന്്്ഉറപ്്ാക്്ാനം്
ലംഘനംകണ്്ാല്്നിയമനടെടികയട്
ക്്ാനം് വിവിധ സ്കവ്ാഡ്കകള നി
റോഗിച്്്. വിറല്്ജ് ഓഫീസർ്്മാര്കട
റനത്തവ്ത്്ില്് 118 സ്കവ്ാഡ്കളം്

കൊലീസിക്്്റനത്തവ്ത്്ില്്10കയ്്
ക്്് കറസറ്ൊണ്്സ് ടീമം് നെ്വർ്്ത്്ി
ക്്്ന്്്ണ്്്.സമ്്ർ്്ക്്ത്്ില്കടയ്ള്്
റകസ്കള്്ക്റയക്്്്ന്്തിനം്ഓറോ
റകസം്അവര്കടനെ്ാേമിക,ദവ്ിതീയ
റൊണ്്ടാകറ്്്്കള്് കകണ്്ത്്്ന്്തി
നം്വിപ്ലമായെരിറോധനനടത്്്
ന്്്ണ്്്.കകണ്്യന്്്കമ്്്്റോണ്കളി
ല്്നിയനത്്്ണങ്്ള്്കർ്്ശനമായിനട
പ്്ാക്്ി.ഇക്്ാരയ്ംവിശദമായിെരിറോ
ധിക്്ാന്്താല്ക്്്കലവല്്ഇന്്സിഡ
്്്്കമാന്്ഡർ്്മാറരയം്ക്്റ്്്്ർ്്കലവല്്
കമാന്്ഡർ്്മാകരയം് നിയമിച്്്. വാ
ർ്്ഡ് തലങ്്ളില്് ആർ്്.ആർ്്.ടി നെ്വ
ർ്്ത്്നംശക്്ികപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.റോ
ഗംസ്്ിരീകരിക്്്ന്്വർ്്ക്്് വിദഗധ്
ചികിത്്ലഭയ്മാക്്്ന്്തിന്ള്്നടെ
ടികള്്ജില്്ാആറോഗയ്വിഭാഗത്്ിക്്്
റനത്തവ്ത്്ില്് ആസ്നത്ണം കച
യത്ിട്്്ണ്്്. കമഡിക്്ല്് റൊകളജ്ആ
ശ്െനത്ിക്്്പ്ററമബീച്്്ജനറല്്ആ
ശ്െനത്ിയം്കകാവിഡ്ആശ്െനത്ിയാ
ക്്ി മാറ്്ി.എരഞ്്ിപ്്ാലംഇഖറ്കൗ
ണ്്സിലിങ്കസ്്്ർ്്,മലാെറമ്്്ഇഖ്റ
പ്തിയറ്ല്ക്്്,ഉള്്ിറയരിഎം.എം.
സി ആശ്െനത്ി നഴസ്ിങ് റൊകളജ്
റ്ല്ക്്്,മ്ക്്ംകക.എം.സി.ടികമഡി
ക്്ല്് റൊകളജ് നഴസ്ിങ് റോറ്്്്ല്്
റ്ല്ക്്്, റൊഴിറ്ക്ട് കമഡിക്്ല്്
റൊകളജ്െി.എം.എസ.്എസ.്വവബി
ല്്ഡിങ്എന്്ിവയം് ചികിത്്യക്്്ാ
യിനെ്വർ്്ത്്നസജ്്മാണ.്

ടിടിക്യ്ടിസംവിധാനംപോഴിപ്ക്ട്ജില്്യില്്ഫലപ്േദം

ലാര്്ജ്ക്്സ്്്്റ്കളില്്
രോഗികള്്ക്റയ്ന്്്

റൊഴിറ്ക്ട് ജില്്യില്് ഇന്്കല
98റെർ്്ക്്്ക്ടികകാവിഡ്സ്്ിരീ
കരിച്്തായിജില്്ാകമഡിക്്ല്്ഓ
ഫീസർ്്അറിയിച്്്.വിറദശത്്് നി
ന്്്എത്്ിയമ്ന്്്റെർ്്ക്്്ംഇതര
സംസ്്ാനങ്്ളില്്നിന്്്എത്്ിയ
11റെർ്്ക്്്ംറകസ്റിറപ്്ർ്്ട്്് കച
യത്.്സമ്്ർ്്ക്്ംവഴി80റെർ്്ക്്ാ
ണ്റോഗംബാധിച്്ത.്നാല്റെര്
കടഉറവിടംവയ്ക്്മല്്.റൊർ്്പ്്ററ
ഷന്് െരിധിയില്്ആറ്അതിേി
കൊഴിലാളികള്്ക്്്ക്ടിറൊസിറ്്ീ
വായി.റൊർ്്പ്്ററഷന്്െരിധിയില്്

സമ്്ർ്്ക്്ംവഴി17റെർ്്ക്്്ംഉറവി
ടം വയ്ക്്മല്്ാത്് രണ്്്റെർ്്ക്്്ം
കകാവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്്.പ്ററമരി
യില്്11റെർ്്ക്്്ംഫറോക്്ില്്എ
ട്്്റെർ്്ക്്്ം കചറ്വണ്്്രില്് (റെ
രാനമ്്്)ഒന്്െത്റെർ്്ക്്്ംറോറോ
ട്ഏഴ്റെർ്്ക്്്ംറോഗംബാധിച്്്.
ഇറൊകടചികിത്്യില്ള്്റൊഴി
റ്ക്ട് സവ്റദശികള്കട എണ്്ം
1228ആയി.12റെർറോഗമ്ക്്രാ
യി.പ്ത്തായിവന്്388റെർ്്ഉ
ള്്കപ്്കടജില്്യില്്14502റെർ്്നി
രീക്്ണത്്ില്ണ്്്.

98പേര്്ക്്്കകാവിഡ്

നഗരത്്ില്്തീപ്്ിട്ത്്ം:
വന്്ദ്രന്്ംഒഴിവായി
മറഞ്്രി:ഇ്്്സന്ട്ിയല്്എററ്്്്റ്്്റോഡില്്റഗള്്സ്വഹസ്ക്്്
ളിന്സമീെംനെ്വർ്്ത്്ിക്്്ന്്ഇര്മ്്്കടയില്്തീപ്്ിട്ത്്ം.അ
ഗ്്ിസ്രക്്ാ റസനയ്കടഅവസറോചിതഇടകെടല്്വന്്ദ്ര
ത്്ംഒഴിവായി.ഇന്്കലഉച്്ക്്്ഒന്്രമണിറോകടെികൊയത്ീ
ന്്ക്ട്്ിയ്കടഉടമസ്്തയില്ള്്മിഡ്ലാ്്്്കമറ്്ല്്സിലാണ്സംഭ
വം.കകട്്ിടത്്ിക്്്ഇലനക്്്ിക്ൊനല്്റോർ്്ഡില്്നിന്്്മ്ണ്്ാ
യറോർ്്ട്സർ്്കയ്്ട്്ാണ്അഗ്്ിബാധക്്്കാരണകമന്്്കര്ത്
ന്്്.ഉടന്്മറഞ്്രിഅഗ്്ിസ്രക്്ാറസനസീനിയർ്്ഓഫീസർ്്
എംഅബ്്്ല്്കരീമിക്്്റനത്തവ്ത്്ികലത്്ിയസംഘംതീയണ
യക്്്്കയായിര്ന്്്.ററ്്്്ഷന്്ഓഫീസർ്്മാരാവിസിരഘ്രാജ,്
അര്ണ്്,ജയക്ിഷ,്റോംഗാർ്്ഡ്മാരായരാറജഷ,്കകബിനീഷ്
റനത്തവ്ംനല്്കി.

മശച്്രിയിൽ്്ഇന്്നലയ്ണ്്ായഅഗ്്ിബാധ

ശോഴിശക്്ട്മലാപ്്റമ്്്ശറഷൻകടയിൽഓണക്്ിറ്്്വാങ്്ാനനത്്ിയവര്നടതിരക്്്.

കർ്്േകല്്്കസ്്്്ഡിമരണം;
ചിങ്്ംഒന്്ിന്ഉപവാസസമരംനടത്്്ം
റെരാനമ്്്:ജ്ലായ്28ന്വീട്്ില്്നിന്്്ംെത്്നംതിട്്ചിറ്്ാർ്്റോ
കറസ്ററ്ററഞ്്്കഡെയ്്ട്്ിഓഫീസറം്ഏഴ്റെരടങ്്്ന്്ഉറദ്യാഗ
സ്്രം്കറ്്്്ഡിയില്്എട്ത്്കർ്്ഷകന്്ക്ടപ്്നക്്്ളം െടി
ഞ്്ാററകചര്വില്്െി.വിമത്്ായികയകിണറ്്ില്്മരിച്്നിലയി
ല്്കണ്്സംഭവത്്ില്്വനംവക്പ്്്ഉറദ്യാഗസ്്കരരക്്ിക്്ാന്്
മ്ഖയ്മനത്്്ിനശ്മിക്്്കയാകണന്്്ആറോെിച്്്ചിങ്്ംഒന്്്കർ്്ഷ
കദിനത്്ില്്ഉെവാസംനടത്്ാന്്മലറോരകർ്്ഷകആക്്ന്്
കമ്്ിറ്്ിഓണ്്വലന്്റോഗംതീര്മാനിച്്്.വീട്്ില്്നിന്്്ംമത്്ാ
യികയബലമായിെിടിച്്്കൊണ്്്റൊയതിന്അമ്്യം്ഭാരയ്യം്
മക്്ളം്അയല്്വാസികള്മടക്്ംദ്സാക്്ികള്്ആണ.്വനംവ
ക്പ്്്ഉറദ്യാഗസ്്ർ്്കക്്തികര റകകസട്ക്്ാന്്കതളിവികല്്ന്്ാ
ണ്കൊലീസ്െറയ്ന്്ത.്നീതിക്്ിറവണ്്ിമത്്ായിയ്കടക്ടം്
ബംമ്തറദഹംസംസ്കരിക്്ാകതെതിനഞ്്്ദിവസത്്ിലധികമാ
യ്റൊർ്്ച്്റിയില്്സ്ക്്ിച്്്സമരംനടത്്്കയാണ.്കൊലൊത
കികകളഅററ്്്്്കചയ്്ാന്്മ്ഖയ്മനത്്്ിനിർ്്റദ്്ശംനല്്കണം.മല
റോരകരഷ്കആക്്ന്്കമ്്ിറ്്ിസംസ്്ാനകചയർ്്മാന്്ഓ.ഡി
റൊമസ്അധയ്ക്്ംവഹിച്്്.കക.ആർ്്അറോകന്്,റോയ്കര്മ
ത്്ില്്,ബാബ്തിര്വമ്്ാടി,അബ്്്ല്്അസീസ,്ജമീലറചരിക്്
റൊട്്ത്്ില്്,റോണ്്കൊട്്ില്്പ്്ാലം,റമരിഒറ്്ല്്ാക്്ല്്ത്ടങ്്ിയ
വർ്്നെ്സംഗിച്്്.

ജില്്യിലലജയില്കളില്്
ലവർ്്ച്്്വല്്ലീഗല്്എയ്ഡ്ക്്ിനിക്്്
മറഞ്്രി:ജില്്ാലീഗല്്സർ്്വീസസ്അറൊറിറ്്ിയ്കടആഭിമ്ഖയ്
ത്്ില്്ജില്്യികലജയില്കളില്്കവർ്്ച്്്വല്്ലീഗല്്എയഡ്്ക്്ിനി
ക്്്കള്്നെ്വർ്്ത്്നമാരംഭിച്്്.തടവ്കാർ്്ക്്്സൗജനയ്മായിനി
യമറസവനങ്്ള്്ലഭയ്മാക്്്കഎന്്താണ്ക്്ിനിക്്്കള്കടല
ക്്്യം.റനരകത്്യ്ണ്്ായിര്ന്്ലീഗല്്എയഡ്്ക്്ിനിക്്്കള്കട
നെ്വർ്്ത്്നംകൊവിഡ്െശ്്ാത്്ലത്്ില്്നിലച്്്റൊയതിനാ
ലാണ്കവർ്്ച്്്വല്്രീതിയില്്ക്്ിനിക്്്കള്്പ്നരാരംഭിച്്ത.്റകര
ളത്്ില്്ഇത്്രത്്ില്ള്്ആദയ്സംരംഭമാണിത.്ക്്ിനിക്്ിക്്്ഉ
ദഘ്ാടനംകകല്്സകമമ്്ർ്്കസനക്ട്്റികകടിനിസാർ്്അഹമ്്ദ്നി
ർ്്വഹിച്്്.ജില്്ാജഡജ്്കകെിറോണ്്ആമ്ഖനെ്ഭാഷണംനട
ത്്ി.ഋഷിരാജ്സിങ്ഐ.െി.എസ.്ചടങ്്ില്്മ്ഖയ്നെ്ഭാഷണംന
ടത്്ി.ലീഗല്്സർ്്വീസസ്അറൊറിറ്്ികസനക്ട്്റികകനെ്ിയസവ്ാ
ഗതവം്ചീഫ്ജ്ഡിഷയ്ല്്മജിസ്റന്ടറ്്്ഉദയ്ക്മാർ്്നദ്്ിയം്െറ
ഞ്്്.ജില്്യികലനയ്ായാധിെന്്ാർ്്,അഭിഭാഷകർ്്,ജയില്്സ്നെ്
ണ്്്മാർ്്,ൊരാലിഗല്്കവാള്്്ിയർ്്മാർ്്,റൊടതിജീവനക്്ാർ്്െ
കങ്്ട്ത്്്.

യ്ണിരോംലകമാറി
തിര്രങ്്ാടി:തിര്രങ്്ാടിയ്
ണിറ്്് കൊലീസ് കവാള്്്ിയർ
അംഗങ്്ള്കട യ്ണിറോം
വകമാറി കൊലീസ്യ്ണിറ്്ി
കലെരിതിയിലറസവനംകച
യ്്ാനതയ്്ാറ്ള്്ടീംഅംഗങ്്
കളതിര്രങ്്ാടികൊലീസ്അ
ഭിനദ്്ിച്്്. അവർക്്്ള്് യ്
ണിറോം കൊലീസ് ററ്്്്ഷനി
ലവച്്്തിര്രങ്്ാടിസിഐവി
റോദ്ടീംറകപറ്്്നഇനബ്ാഹിം
കാരാടന് വകമാറിക്ക്ണ്്്
നിർവഹിച്്്. തിര്രങ്്ാടി എ
സഐ്.നൗഷാദ്ഇനബ്ാഹിംച
ടങ്്ിന് റനത്തവ്ം നലകി. ര
ക്്ാധികാരികളായ എ.കക.
ബാവമമ്്്റം,കൊയത്ീനക്ട്്ി
ൊറപ്്്റം എന്്ിവർ െകങ്്ട്
ത്്്. കവാള്്്ിറയഴസ്് അംഗ
ങ്്ളം്എലസിഎം നെ്വർത്്
കരം് െരിൊടിയില സംബ
ന്്ിച്്്.നിയമാന്സരണംഅ
കലംൊലിച്്ായിര്ന്്്ചടങ്്്
കളനടന്്ത.്
ര്പതിരേധിച്്്
തലറശരി:െരിസ്്ിതിആഘാ
ത വിഞജ്ാെനത്്ിക്്് കരട്
ഇന്്് എല്്ാവരം് ചർച്് കച
യത്് കൊണ്്ിരിക്്്കയാകണ
ന്്്മ്നമനത്്്ികക.െിറൊഹന
ന. വിഞജ്ാെനകത്് എതിർ
ക്്ാനഎല്്ാവരം്മ്റ്ന്ട്്്വ
രണം. സംസ്്ാന തലത്്ില
എലകജഡി ഇതികനതികരയ്
ള്് സമരവ്മായി മ്റ്ന്ട്്്
റൊക്റ്പ്ള റോഷയ്ലിറ്്്്്
റനതാക്്ളം്ഈഅട്ത്്കാ
ലത്്്നകമ്്വിട്്്െിരിഞ്്വീ
റരനദ്്്ക്മാറടക്്ംരാജയ്ത്്്നെ്
റത്യകിച്്്റകരളത്്ിലനിലനി
ന്്ിര്ന്് െരിസ്്ിതി ഉന്്തി
കയനിലനിർത്്ാനറവണ്്ിഇ
ടകെട്്വരാണ.്വിഞജ്ാെനംെ
രിസ്്ിതിക്്്റൊട്്ംതട്്്ന്്തം്
കൊള്്യടിക്്്ന്്ത്മാണ.്ത
ലറശരിയിലനടന്്എല.കജ.
ഡിജില്്ാനെ്തിറഷധെരിൊടി
ഉദഘ്ാടനം കചയ്്്കയായിര്
ന്്്അറദ്്ഹം.ജില്്ാകസനക്ട്്റി
കക.കകജയനെ്കാശ്അധയ്ക്്
നായി.ടി.ഉണ്്ിക്ഷണ്ന,കവ
റ്ള്റനാരായണന,കരിമ്്ി
നരാമദാസ,്ബാബ്ഡിനക്്സ,്
വിക്്ർറനത്തവ്ംനലകി.

ഇഐഎ2020കരട്
വിജ്്ാപനം
പിന്്വലിക്്്കലയന്്്
മറഞ്്രി : മണ്്ികനയം്മരങ്്
കളയം്നശിപ്്ിച്്്കൊണ്്്നെ്ക്
തികയയറേഷ്്ംച്ഷണംകച
യ്്്ന്്റകനദ്്്സർ്്ക്്ാറിക്്്നീ
ക്്ത്്ികനതികര റോക് താ
നത്്്ിക്ജനതാദള്്സമരംസം
ഘടിപ്്ിച്്്.ഇഐഎ2020കരട്
വിജ്്ാെനത്്ികല വയ്വസ്്
കള്്െിന്്വലിക്്്കഎന്്ാവ
ശയ്കപ്്ട്്്സംസ്്ാനവയ്ാെകമാ
യിനടത്്്ന്്സമരത്്ിക്്്ഭാ
ഗമായിമറഞ്്രിയികലവിവിധ
റകനദ്്്ങ്്ളില്്നടന്്സമരത്്ി
ന്അലവിപ്ത്റശരി,എന്്െി
റൊഹന്്രാജ,്മ്ക്്ാർ്്നിഹാ
സ,്എന്്ടിഉമ്്ർ്്,ടിെിസാഗർ്്,
ടികകബാലക്ഷണ്ന്്,റസാഖ്
െയ്്പ്്റമ്്്്, മ്സാന്്, ക്ട്്ിപ്്
എന്്ിവർ്്റനത്തവ്ംനല്്കി.

തലറശരി:ക്യ്്ാലിൊലത്്ി
ക്്് പ്ഴയികല ത്ണിക്്്
റൊണനക്ീറ്്ടക്്ംഇളകിഅ
െകടാവസ്്യില.ഭാരറമറിയ
വാഹനങ്്ള കടന്്് റൊക്
റ്പ്ളറൊണനക്ീറ്്്ൊളിക
ള ഇളകിയാട്കയാണ.് െല
യിടത്്്ംറൊണനക്ീറ്്്കമ്്ി
കള പ്റത്്ായ നിലയിലാ
ണ.്കൊളറശരിതലറശരിഭാ
ഗറ്ത്ക്്ായി നിറത്യന ആ
യിരത്്ിലധികം വാഹനങ്്
ളകടന്്് റൊക്ന്്ൊലമാ
ണിത.്അമിതഭാരം റെറിയാ

ണ്ൊലംനിലനില്ക്്്ന്്ത.്
അഡവ്. എ. എന ഷംസീർ
എം.എല.എ,അസി.എഞ്്ി
നീയർ വിന്്്യ, അസി. എ
കസ്ികയ്്ട്്ീവ്എഞ്്ിനീയർക
മലാസനന, വാർഡ് കൗണ
സിലർ സി. ദിവാകരനത്ട
ങ്്ിയവർഇന്്കലൊലംസ
ദ്്ർശിച്്്.ഏകറദശം60വർ
ഷക്ത് െഴക്്മാണ് ൊല
ത്്ിന്ള്്ത.്തകർച്്റനരിടാ
ന ത്ടങ്്ിയിട്്് വർഷങ്്ളാ
യി2017ലതാല്ക്്്വികസന
സമിതിറോഗത്്ിലപ്തിയ

ക്യ്്ാലിൊലംചർച്്യായിര്
ന്്്.ത്ടർനടെടികളഒന്്്ം
ഉണ്്ായില്്.ഒറരസമയംവാഹ
നങ്്ളക്്്കഷ്്ിച്്്റൊകാന്
ള്് വീതിറയ ൊലത്്ിന്ള്്
കറയിലറവ റഗറ്്് അടയ്ക്്്
റ്പ്ള ൊലത്്ിറലക്്ാണ്
വാഹനങ്്ള്കട നിരയാണ്
.െലറപ്്ഴം്വാഹനങ്്ളകറ
യിലറവറഗറ്്ിലക്ട്ങ്്്ന്്
ത്െതിവാണ.്പ്തിയൊല
ത്്ിനായ്ള്്ആവശയ്ം ഉയ
രാനത്ടങ്്ിത്ടങ്്ിയിട്്്വർ
ഷങ്്ളായി.

ശോചനീയാവസ്്യിലായക്യ്്ാലിപാലം

ോലംഅേകടാവസ്്യില;
അധിക്തരസ്്ലംസന്്രശിച്്്

ലലറ്്്ആനഡ്സൗണ്്്രമഖലയില്്തകർ്്ച്്:
നിരവദനംനല്്ക്ം
മറഞ്്രി:കകാവിഡ-്19നെ്തിറോധനെ്വർ്്ത്്നത്്ിക്്്ഭാഗമായ്
ള്്റോകഡ്ൗണ്്നെ്ഖയ്ാെനറശഷംറകരളത്്ികലവലറ്്്ആ്്്്
സൗണ്്്അടക്്മ്ള്്വാടകസാധനവിതരണസ്്ാെനങ്്ള്്ര്
ക്്മായനെ്തിസന്്ിയില്്.സംസ്്ാനത്്്16500റലകറസ്്ാെന
ങ്്ളാണ്പ്ട്്ിയത.്ഇത്െത്്ല്്,കഡക്്ററഷന്്,വലറ്്്&സൗണ്്്,
മറ്്്വാടകസാധനവിതരണംകചയത്്ജീവിക്്്ന്്രണ്്്ലക്്ത്്ി
റലകററെര്കടഉെജീവനമാർ്്ഗ്്മാണ്ഇല്്ാതാക്്ിയത.്റമഖലകയ
സംരക്്ിക്്ണകമന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്സംസ്്ാനകത്്എല്്ാനിയമസ
ഭാ,ൊർ്്ലകമ്്്്,രാജയ്സഭാഅംഗങ്്ള്്ക്്്ംനിറവദനംനല്്ക്കമ
ന്്്റകരളററ്്്്റ്്്ഹയർ്്ഗ്ഡ്സ്ഓറണഴസ്്അറോസിറയഷന്്
സംസ്്ാനകമ്്റ്്ിെറഞ്്്.അതത്ജില്്ാകമ്്റ്്ിഭാരവാഹികള്
കടറനത്തവ്ത്്ില്്ഈമാസം15ന്നിറവദനംനല്്കം്.

മാലിന്യംതളളിയനിലയില
റതഞ്്ിപ്്ലം:റദശീയൊതറൊഹിന്രിലമാലിനയ്ംതള്്ിയനി
ലയില.റദശീയൊതയികലറൊഹിന്ർഇറക്്ത്്ില25-ലെ
രംചാക്്്കളിലനിറച്്മാലിനയ്മാണ്അനധിക്തമായികൊത്
ജനആറോഗയ്കത്്ബാധിക്്്ന്്വിധത്്ിലനിറക്്െിച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്രാനത്ിയ്കടമറവിലഏറൊസാമ്ഹയ്റന്ോഹികളാണ്മാലി
നയ്ംതള്്ിയതായ്നാട്്്കാര്കടആറക്്െം.മലിനയ്ംതള്്ിയവർ
കക്്തികരശക്്മായനടെടിറവണകമന്്്നാട്്്കാഭകടആവശയ്ം
ശക്്മാണ.്

റൊഴിറ്ക്ട:്കകാവിഡ്മായിബന്്കപ്്ട്്്ആ
ശവ്ാസനെ്വർ്്ത്്നങ്്ള്കടഭാഗമായിസർ്്ക്്ാർ്്
വിതരണംകചയ്്്ന്്സൗജനയ്ഓണകിറ്്്വിതര
ണംജില്്യില്്ത്ടങ്്ി.എ.എ.വവകാർ്്ഡ്ടമ
കള്്ക്്ാണ്ആദയ്ഘട്്ത്്ില്്കിറ്്്കള്്വിതര
ണം കചയ്്്ന്്ത.് ജില്്യികല ആകകയ്ള്്
38,849എ.എ.വവ (മഞ്്)കാർ്്ഡ്ടമകളില്്
11,472റെർ്്വയ്ാഴാഴച്കിറ്്്കള്്വകപ്്റ്്ി.കവ
ള്്ി, ഞായർ്് ദിവസങ്്ളിലം് എ.എ.വവ.കാ
ർ്്ഡ്ടമകള്്ക്്്ള്്കിറ്്്വിതരണംത്ടരം്.ററ
ഷന്്കടകള്് വഴിയാണ് കിറ്്്കള്് വിതരണം
കചയ്്്ന്്ത.്െഞ്്സാര(1കി.നഗ്ാം),കചറ്െയർ്്/
വന്്െയർ്്(500നഗ്ാം),ശർ്്ക്്ര(1കി.നഗ്ാം),മ്ള
ക്കൊടി (100 നഗ്ാം), മല്്ികപ്്ടി (100 നഗ്ാം). മ
ഞ്്ള്്കപ്്ടി(100നഗ്ാം),സാമ്്ാർ്്കൊടി(100
നഗ്ാം),കവളിച്്ണ്്(500മി.ലി)/സണ്്ഫ്ളവർ്്ഓ

യില്്(1ലി.),െപ്്ടം(1ൊക്്റ്്്),റസമിയ/ൊലട
(1ൊക്്റ്്്),റോതമ്്്ന്റ്ക്്്(1കി.നഗ്ാം)എന്്ീ
11ഇനങ്്ള്്അടങ്്്ന്്താണ്ഭക്്്യവിഭവകിറ്്്.
സവല്്റൊയ്കടറനത്തവ്ത്്ില്്വിവിധറക
നദ്്്ങ്്ളില്്തയ്്ാറാക്്ിയകിറ്്്കള്്കഴിഞ്്ദി
വസംററഷന്്കടകളില്്എത്്ിച്്ിര്ന്്്.ജില്്യി
ല്്വിവിധവിഭാഗങ്്ളിലായി7,68,889കാർ്്ഡ്
ടമകള്്ക്്ാണ് ഓണക്്ാലത്്് സർ്്ക്്ാറിക്്്
സൗജനയ്കിറ്്്ലഭിക്്്ക.െി.എച്്്.എച്്്(െിങ്്്)ററ
ഷന്്കാർ്്ഡ്ടമകള്്ക്്്19മ്തല്്22വകരയം്
നീല,കവള്്കാർ്്ഡ്ടമകള്്ക്്്ഓണത്്ിന്മ്
മ്്ായം്കിറ്്്വിതരണംകചയ്്്കമന്്്ജില്്ാസ
വല്്ഓഫീസർ്്അറിയിച്്്.കിറ്്്വിതരണംനട
ക്്്ന്്തിനാല്് ഞായറാഴച്കത്് സമ്്്ർ്്ണ
റോകഡ്ൗണില്്നിന്്്ററഷന്്കടകകളഒഴിവാ
ക്്ിയതായിജില്്ാകലകറ്്്ർ്്അറിയിച്്ിട്്്ണ്്്.

ജില്്യില്്സൗജന്യഓണകിറ്്്വിതരണം
ത്ടങ്്ി11,472പേര്്കകപ്്റ്്ി

ഫ്്ാറ്്്സമ്ച്്യം
ഉദ്ഘാടനംലചയ്ത്
തലറശരി:ഇല്്ത്്്താകഴഉക്്
ണ്്നെീടികയക്്്്സമീെംനഗ
രസഭനിർമിച്്എസ.്സിഫ്്ാറ്്്
സമ്ച്്യംമനത്്്ിഎ.കകബാല
നവീഡിറയാറകാണഫറനസി
ല്കടഉദഘ്ാടനംകചയത്.്ചട
ങ്്ിലഅഡവ്.എ.എനഷംസീ
ർഎം എലഎ അധയ്ക്്നാ
യി. നഗരസഭവാർഷികെദ്്
തിയില ഉളകപ്്ട്ത്്ി
3600000കചലവഴിച്്്വാങ്്ിയ
30കസ്്്്സ്്ലത്്്12ക്ടം്
ബങ്്ളക്്്താമസിക്്ാനാണ്
ഫ്്ാറ്്്നിർമിച്്ത.്ആദയ്ഘട്്ത്്ി
ലആറ് ക്ടം്ബങ്്ളക്്്ള്്
ഫ്്ാറ്്ിക്്്നിർമാണമാണ്പ്ർ
ത്്ിയായത.്6800000ര്െകച
ലവായി.കിടപ്്്മ്റി,ഹാള,അ
ട്ക്്ള, ശൗചാലയം എന്്ീ
സൗകരയ്ങ്്ള്ണ്്്.രണ്്ാംഘട്്ം
2020-21വാർഷികെദ്്തിയി
ലഉളകപ്്ട്ത്്ിബാക്്ിആറ്
ക്ടം്ബങ്്ളക്്്ക്ടികകട്്ിടം
നിർമ്്ിക്്്ം.നഗരസഭകചയർ
മാനസി.കകരറമശന,ഉൊധയ്
ക്് നജമ് ഹാഷിം, വാഴയില
വാസ,്കക.വിനയരാജ,്എ.വി
കകശലജ,എം.എസ്ധീഷ്എ
ന്്ിവർസംസാരിച്്്.

റൊഴിറ്ക്ട:് ജില്്യികല മല
ബാർ്് വവല്്ഡ്വലഫ് സാ
ങ്്്ചവ്റിക്്്ച്റ്്ിനം്ഇറ്ക്
കസന്്സിറ്്ീവ്ബഫർ്്റോണാ
യി നെ്ഖയ്ാെിക്്്ന്്തിന് മ്
റ്ന്ടിയായിപ്റത്്ിറക്്ിയ
കരട് വിജ്്ാെനം അശാ
സന്ത്ീയവം് കർ്്ഷക വിര്ദ്്
വ്മാകണന്്്എംകകരാഘവ
ന്്എംെി. കൊയിലാണ്്ി താ
ല്ക്്ില്് ചക്്ിട്്ൊറ- കചമ്്
റോടവിറല്്ജ്കളിലായിസ്്ി
തികചയ്്്ന്്,െലയിടത്്്ംഅ
തിർ്്ത്്ികള്്ഇത്വകരക്തയ്
മായി നിർ്്ണയിക്്കപ്്ടാത്്,
74.22സക്വ്യർ്്കിറോമീറ്്ർ്്വി
സത്്തിയ്കണ്്ന്്്വനംവക്
പ്്്അവകാശകപ്്ട്ന്്നെ്റദശ
മാണ്മലബാർ്്വവല്്ഡ്വല
ഫ്സാങ്്്ചവ്റി.ഇതിന്ച്റ്്്ം
ഒര് കിറോമീറ്്ർ്് വായ് ദ്ര
ത്്്ള്് ജനവാസറകനദ്്്ങ്്ള്്
ഇഎസ്ഇസഡ്ആയിനെ്ഖയ്ാ
െിക്്ാനാണ്സംസ്്ാനവനം
വക്പ്്്ഈ കരട് വിജ്്ാെ
നംതയ്്ാറാക്്ിയത.്െരിസ്്ി
തിറോല നെ്റദശങ്്ള്്ക്്് റവ
ണ്്ികരട്വിജ്്ാെനംതയ്്ാ
റാക്്്റപ്്ള്്ൊലിറക്്ണ്്എ
ല്്ാനിയമവശങ്്ളം്െരിഗണി
ക്്ാകതയാണ്കരട്വിജ്്ാെ
നത്്ിന് ര്െംകൊട്ത്്ത.്
സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്്ഇഎസ്
ഇസഡ്ഏരിയകയപ്്റ്്ിജനങ്്
ള്മായിസംസാരിച്്്നിബന്്
നകള്് മനസിലാക്്ി കൊട്
ത്്റശഷം രണ്്്വർ്്ഷം കഴി
ഞ്്്വിജ്്ാെനംഇറക്്ിഎ
ന്്് െറയ്ന്്ത് തികച്്്ംഅ
വാസത്വമാണ.്റകവലം72.54
ചത്രനസ് കിറോമീറ്്ർ്് മാനത്ം
വര്ന്്ഈവവല്്ഡ്വലഫ്
സാങ്്്ചവ്റിക്്് ച്റ്്്മായി
53.86 സക്വ്യർ്് കിറോമീറ്്റി
ല്്,മതിയായറരഖകറോകടജ
നങ്്ള്് തിങ്്ിപ്്ാർ്്ക്്്കയം്
ക്ഷികചയത്്ഉെജീവനംന
യിക്്്കയം്കചയ്്്ന്്റവനയ്്
ഭ്മിനെ്റദശങ്്ളാണ്ഇഎസ്
ഇസഡ്ആയിനെ്ഖയ്ാെിക്്്ന്്
തിന് നിർ്്റദശിക്്്ന്്ത.്ഈ 
െരിസ്്ിതിറോല നെ്റദശം

കൊയിലാണ്്ി, താമരറശരി,
വവത്്ിരിഎന്്ീതാല്ക്്്ക
ളിലക്പ്്ട്ന്് കചമ്്റോട, ച
ക്്ിട്്പ്്ാറ,ചങ്്റോത്്്,റെരാ
നമ്്്,ക്രാച്്്ണ്്്,കാത്്ലാട,്ക
ട്്ിപ്്ാറ, കകടവ്ർ്്,പ്ത്പ്്ാടി,
തരിറോട,് കൊഴ്തന,അച്്്
രാനം,ക്ന്്ത്്ിടവകഎന്്ീ
13റവനയ്്വിറല്്ജ്കളികലകാ
ർ്്ഷിക മലറോര റമഖലകള്്
പ്ർ്്ണ്്മായിഇഎസ്ഇസഡി
ല്്വര്ന്്രീതിയിലാണ.്5500
ല്് താകഴ ജനങ്്ള്് മാനത്റമ
ഈനെ്റദശങ്്ളില്്നിലവില്്
താമസിക്്്ന്്്ള്്്എന്്ാണ്
കരടില്് െറഞ്്ിരിക്്്ന്്ത.്
എന്്ാല്് നാലെ്ത്്യ്്ായിര
ത്്ിലധികംജനങ്്ളം്വീട്ക
ളം്സ്്ാെനങ്്ളം്,ആരാധ
നാലയങ്്ളം്ക്ടാകതറബർ്്,
റതങ്്,കൊറ്ക,്ഇഞ്്ി,ക്
ര്മ്ളക,്കപ്്ത്ടങ്്ിയക്ഷി
കളം്വളർ്്ത്്്മ്ഗങ്്ളം്ഈ
സ്്ലങ്്ളില്് ഇറപ്്ള്് ഉണ്്്
എന്്് െരിറോധനയില്് വയ്
ക്്മാകം്.ഇത്മ്ഴ്വന്്ഇട
ത്ർ്്ന്് ക്ഷിയിടങ്്ള്് ആ
കണന്്്ംറബ്്ർ്്കതങ്്്എന്്ി
വയാണ്ഇവിട്കത്് നെ്ധാന
ക്ഷികയന്്്ംജനങ്്ള്കടവ
ര്മാനമാർ്്ഗംക്ഷിയം്,ക്ഷി
കചയത്ിട്്്ള്് ക്ലിയ്മാകണ
ന്്്ംകരടില്്തകന്്െറയ്ന്്്
ണ്്്. റകരളത്്ികല മലറോര
ങ്്ളികല കർ്്ഷകകരയം് മറ്്്
അന്ബന്്റമഖലയികലജന
ങ്്കളയം് ക്ഷി റമഖലകയ
യം്ബാധിക്്്ന്്ഈവിഷയ
ത്്ില്്സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാറി
ക്്്ഉദാസീനതഅവസാനിപ്്ി
ക്്ാന്് അടിയത്്ിരമായി റക
നദ്്്ം ഇടകെടണകമന്്്ം നില
വില്്ഇറക്്ിയിരിക്്്ന്്കരട്
വിജ്്ാെനംനടപ്്ാക്്്ന്്തി
ല്്നിന്്്ഗവണ്്കമനന്്െിത്്ിരി
യണകമന്്്ം റോയി്്്് കവരി
ഫിറക്്ഷന്് നടത്്ി, അതി
ർ്്ത്്ിക്തയ്തവര്ത്്ി,ബഫ
ർ്്റോണ്് ഇ എസ് ഇസഡ്
50മീറ്്റിന്ള്്ിറലക്്്ക്റച്്്ജ
നങ്്കള രക്്ിക്്ണകമന്്്ം
എംെിആവശയ്കപ്്ട്്്.

മലബാർ്്വന്യജീവിസര്ക്തത്്ിലലലസന്്സിറ്്ീവ്
രോണ്്വിജ്്ാപനംകരിനിയമവ്ം
ജനര്രോഹവ്ം:എം.ലകരാഘവന്്

ചാലക്്്ടിയില്്
രോഗികൾ
വർധിക്്്ന്്്
ചാലക്്്ടി:കൊറോണ റോഗി
കള്കടഎണ്്ംചാലക്്്ടിയില്്
വർധിക്്്ന്്്.കൊലീസ് കട്
ത്്നടെടികളിറലക്്്.കഴിഞ്്
ദിവസം കൊറോണകയ ത്ട
ർ്്ന്്് റൊട്്ാറ്്് സവ്റദശിയായ
ചായക്്ടക്്ാരന്എവികട നി
ന്്്റോഗംവന്്്എന്്റിയ്വാ
ന്്കഴിഞ്്ിട്്ില്്.ച്മട്്്കൊഴി
ലാളിയ്റടയം്മറ്്്ംസമ്്ർ്്ക്്
ത്്ിലം്റോഗംെടര്ന്്തിനാ
ല്്ക്ട്തല്്വാർ്്ഡ്കളില്്അ
തിനിയനത്്്ണംഏർ്്കപ്്ട്ത്്ി.
റൊട്്ാറ്്് 27,28,പ്ർ്്ണ്്മായം്,
14,20,21വാർ്്ഡ്കളില്്മാർ്്ക്്
റ്്്മായിറചർ്്ന്്്കിടക്്്ന്്മ്
ഴ്വന്്കടകളം്അതിനിയനത്്്
ണത്്ിക്്്ഭാഗമായിനിയനത്്്
ണംഏർ്്കപ്്ട്ത്്ി.കൊരട്്ിെ
ഞ്്ായത്്ിക്്്1,19വാർ്്ഡ്ക
ളില്് ക്ട്തല്് റമഖലയിറല
ക്്്ം നിയനത്്്ണം ഏർ്്കപ്്ട്
ത്്ി.
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രകാവിഡൂമാനയണൂൂങൂൂൾോലിചൂ്ൂസവൂാതബതൂൂൂയിനാപോഷതൂൂിനളൂൂൂേപെഡിൽേരകൂടൂകൂൂൂാനളൂൂൂവനിതാരോലീസ്േെിശീലനതൂൂിൽ/രക.രക.നജീബൂ

തെൃശുർ:കകാവിഡു19സമുഹവയുാപനപപുതിനോധ
തുുികുുുഭാഗമായിഅടചുുിടുുശകുുൻപചുുകുുറിമാർ
കുുറുു്15നുനശഷംതുറകുുാൻതീരുമാനം.തനദുുശസവു
യംഭരണവകുപുു്മപതുുുിഎസികൊയതുീകുുുസാനുുി
ദുുുയതുുിൽനെർനുുവയുാപാരി-കൊഴിൈാളിപപുതിനിധി
കളുകട നോഗതുുിൈാണുഇകുുാരയുംതീരുമാനിചുുത.ു
മാർകുുറുു്കമുുറുുിരുപീകരിചുുനശഷംവയുാപാരികളുകട
യംുകൊഴിൈാളികളുകടപടുുികതയുുാറാകുുിഅധികാ
രികൾകുു്സമർപുുികുുും.അതിനുനശഷംനിബനുുന
കൾകുു്വിനധയമാണുപചുുകുുറിമാർകുുറുു്തുറകുുുക.
നമയർ,ൈിലുുാകൈകറുുുർ,സിറുുികമുുീഷണർ,ഡിഎംഒ,
വയുാപാരി-കൊഴിൈാളി പപുതിനിധികൾ എനുുിവരട
ങുുിയകമുുിറുുിഒരുകുുങുുൾവിൈയിരുതുുിയതിനുനശ
ഷംമാപതുമാവംുപചുുകുുറിമാർകുുറുു്തുറകുുുക.ആദയു
ഘടുുതുുിൽപചുുകുുറിമാർകുുറുു്മാപതുമാണുതുറകുുുക.
ഇതികുുുപപുവർതുുനങുുളംുതിരകുുുംപരിനോധിചുു്
അനുകുൈസാഹെരയുമാകണങുുിൽവരംുദിവസങുു
ളിൽ മതുുുയ-ഇറചുുി മാർകുുറുുുകളംുതുറകുുും.കർശ

നംനിബനുുനകളുകടയാവംു മാർകുുറുുികുുു പപുവർ
തുുനം.കടകളുകടഎണുുവംുകൊഴിൈാളികളുകടഎ
ണുുവംുപരിമിതകപുുടുതുുും.കകാവിഡുപരിനോധന
കഴിഞുു്ഫൈംകനഗറുുീവുആയവയുാപാരികനളയംു
കൊഴിൈാളികനളയമാപതുനമമാർകുുറുുിനൈകുു്വരാൻ
അനുവദികുുുക. കപാൈീസ,് വയുാപാരി-കൊഴിൈാളി
സംഘടനാപപുതിനിധികൽ,കവാളുുുിയർമാർഎനുുി
വരുൾകപുുടുുനലുുസഡ്ുവാചുു് പരുുപുുികുുുനിരീകുുണ
തുുിൈാവംു മാർകുുറുുികുുു പപുവർതുുനം. ഇതരസം
സുുാനതുു്നിനുുുളളെരകുു്സാധനങുുൾകുു്െര
കുുിറകുുാൻസമയപകുമംഏർകപുുടുതുുും.കെറുകിട
മാർകുുറുുുകളിനൈകുുുളളപചുുകുുറിവിതരണതുുിലംു
നിയപതുുുണങുുളുണുുാവംു.അനൗൺസെ്കമുുുിനുസുുി
രംസംവിധാനംഏർകപുുടുതുുും.60വയസ്കഴിഞുു
വകരമാർകുുറുുിനകതുു്അനുവദികുുിലുു.മാർകുുറുു്ക
മുുിറുുി നൽകുനുുവിശദമായനിർനദുുശങുുൾപരിഗ
ണിചുുാണുമാർകുുറുു്തുറകുുുനുുകാരയുംതീരുമാനികുുു
ക. കൊഴിൈാളികൾകുുും വയുാപാരികൾകുുും ചുമടുു്

കൊഴിൈാളികൾകുുും പപുനതുയകതിരിചുുറിയൽകാർ
ഡു അനുവദികുുും. ഷിഫറുുു് സപമുുുദായം നടപുുിൈാ
കുുും.കവുാറവുുുനിൽഇരിനകുുണുു്െിൈവയുാപാരിക
ൾൈിലുുയുകടമറുു്ഭാഗങുുളിൽനോയികചുുവടംനട
തുുുനുുതുപശുദുുയിൽകപടുുിടുുുകണുുനുുുംഅതുുർകുുാർ
കകുുതികരകർശനനടപടികൾസവുീകരികുുുകമനുുും
മപതുുുിഎസികൊയതുീൻപറഞുുു.വഴിനോരതടുുുക
ടകളംുആദയുഘടുുതുുിൽഅനുവദികുുിലുു.ശകുുൻമാ
ർകുുറുു്നകപദുുുീകരിചുു്വയുാപാരികൾകുുുംകൊഴിൈാളി
കൾകുുുംമാപതുമായിആവശയുകമങുുിൽപപുനതുയകകവുാ
റുുുീൻസൗകരയുംഏർകപുുടുതുുണകമനുുുംഅനദുുഹം
പറഞുുു.സമുഹവയുാപനംകുറയകുുുാൻഇതുപകരി
കുുുകമനുുുംഅനദുുഹംസുെിപുുിചുുു.നോഗതുുിൽഗവ.
െീഫുവിപുു്അഡവു.കകരാൈൻ,നമയർഅൈിതൈയരാ
ൈൻ,സിറുുികപാൈീസ്കമുുീഷണർആർആദിതയു,ഡി
എംഒനോ.കകകൈറീന,ഡിഎസഒ്ടിഅയുുപുുദാസ,്
വയുാപാരി-കൊഴിൈാളിപപുതിനിധികൾതുടങുുിയവർ
പകങുുടുതുുു.

ശക്്ൻപച്്ക്്റിമാർക്്റ്്്
15ന്ശശഷംത്റക്്്ം

മാള:മാളടൗണികൈജുതസിന
നോഗിനു മുനുുികൈ വയുാപാര
സുുാപനങുുൾഒഴിപുുികുുുനുുതി
ൻക്റ ഭാഗമായി സർനവ നട
തുുാൻഎതുുിയഉനദുോഗസുു
കരവയുാപാരികളംുകോതുപപു
വർതുുകരംു നെർനുു് തടഞുു്
തിരിചുുയചുുു.സിനനോഗിനുനോ
ഡിൽനിനുുുംനോടുുംകിടുുുനുു
തിനു നവണുുി എടുു് വയുാപാര
സുുാപനങുുൾകോളിചു്ുനീകുുു
നുുതിനാണുപഞുുായതുുും,സ
ർകുുാരംുപശുമങുുൾനടതുുുനുു
ത.ുടൗൺനോഡിനായിഭുമിവി
ടുു്നലകുിയവയുാപാരികകളവീ
ണുുും ബുദുുിമുടുുികുുുനുു നയം
സർകുുാർതിരുതുുണംഎനുു
താണുവയുാപാരികളുനടയംുനാ
ടുുുകാരുനടയംുആവശയും. നൊ
ൺപഗുസ്നനതാകുുളായനോയു
നൊൈനഞുുരി,ദിൈീപുപരനമശവു
രൻ,ബി.കൈ.പി.നനതാകുുളായ
കക.എസ.്അനുപ,ു പപുസ് നറുു 

കസൽവൻഎനുുിവർഉനദുോഗ
സുുരുമായി സംസാരിചുുു.മാള
ടൗണികൈവയുാപാരികകള കത
രുവിനൈകുു് ഇറകുുിവിടുനുുതു
അംഗീകരികുുാൻ കഴിയികലുു

നു്ുകോതുപപുവർതുുകർഉനദുോ
ഗസുുകരധരിപുുിചുുു.എതിപു്ുശ
കുുമായനൊകടസർനവനടപ
ടികൾ നിറുതുുിവചുു് ഉനദുോഗ
സുുർമടങുുുകയായിരുനുുു.

സർകവഉക്യോഗസ്്നര
മാളയിൽതടഞ്്്

സർപവഉപയൂോഗസൂൂരെൊബടൂൂൂീയപനതാകൂൂളംൂവയൂാോെികളംൂപേ
ർനൂ്ൂതടയൂനൂൂൂ.

ആ നുുുി ജ ൻ ലട സുുുു് ന ട തുുി
പുനുുയുർകുുുളം:വടനകുുകുുാടു
സി എചുു്സി യുകടയംുപുനുു
യുർപിഎചു്ുസിയുകടയംുസം
യുകുുആഭിമുഖയുതുുിൽപുനുു
യുർ പഞുുായതുുികൈ സാമു
ഹികനമഖൈകളിൽപപുവർതുുി
കുുുനുുവകരയംുവമനപുൊഫി
നാൻസ് നമഖൈകളിൽ പപുവർ
തുുികുുുനുുവർകുുും കസുുുിന
ൽസർനവയുകടഭാഗമായിആ
ുുുിൈൻകടസു്ുുുെനടതുുി.പുനുുയു
ർപിഎചുു്സികമഡികുുൽഓ
ഫീസർ നോകറുുുർ നിദ, നോ
കറുുുർ കുഷണ് എനുുിവരുകട
നനതുതുുതുുിൈായിരുനുുുപരി
നോധനനടതുുിയത.ുപുനുുയു
ർപഞുുായതുു്പപുസിഡുു്ുബു
ഷറകുനുുമുുത,ുവവസ്പപുസി
ഡുു്ുഐപിരാനൈപദുുുൻ,മറുുു
കമമുുർമാരംു,നോമിനോനോ
കറുുുർ നൈുോതി, ആയുർനവദ
നോകറുുുർരാഗി,എനുുിവർഅ
ടകുും119നപകരകടസു്ുുുെനടതുുി
യതിൽഎലുുാവരുകടയംുഫൈം
കനഗറുുീവാണ.ു
ധ ർ ണ ന ട തുുി
മാള:ഇഐഎപിൻവൈികുുണ
കമനുു് ആവശയുകപുുടുു് എൽകൈ
ഡികൊടുങുുലുുുർനിനോൈകമ
ണുുൈം പപുവർതുുകർ വിവിധ
നകപദുുുങുുളിൽധർണനടതുുി.
മാളയിൽ നിനോൈകമണുുൈം
പപുസിഡു്ുുനഡവീസ്കണുുംമുുി
ളുുിഅധയുകുുനായിരുനുുു.സം
സുുാന കൗൺസിൽ അംഗം
കക.സി.വർഗുുീസ് ഉദഘുാടനം
കെയതു.ുപുതുുൻെിറയിൽപീ.
സീ ബാബ,ു കൊടുങുുലുരിൽ
സി.ആർ.ഉണുുികുഷണ്ൻ, കവ
ളുുാങുുലുരിൽകക.എംഹരിൈാ
ൽ,കുരുവിൈനശുുരിയിൽനോർ
ജുു്കുരിയാപുുിളുുി,അഷുുമിചുുി
റയിൽൈീംനൊഹൻദാസ,്കുഴു
രിൽനോയിപുുാനവൈി,അനുുമ
നടയിൽ കക.പി.ബിജ,ു മാപമുുു
യിൽടി.കകവാസ,ുകോയുുയി
ൽകക.പി.പഫുാൻസിസ്എനുുി
വർനനതുതവുംനൽകി.
ഇ ലുും നി റ ന ട തുുി
കുനുുംകുളം: പുതുനശരി അ
യുുംകുളങുുര ഭഗവതി നകുുപതു
തുുിൽഇലുുംനിറനടനുുു.വയുാ
ഴാഴചുുുരാവികൈപുതുനശരിപാ
ടനശഖരതുുിൽ ആൽതുുറയി
കൈതുുിചുു കതിർ കറുുകൾ പപു
നതുയക പുൈകൾകുു് നശഷം
നകുുപതുംനമൽശാതുുിപടു്ുളഇലുു
തു്ുരനമശുഭടു്ുതൈയിനൈറുുിപപുദ
കുുിണതുുിനുനശഷംനകുുപതു
തുുികൈതുുിചുുു.വിനശഷാൽപു
ൈകൾകുുുനശഷംകനൽകുുതി
രുകൾ ഭകുുർകുു് വീടുകളിനൈ
കു്ുകൊണുുുനോകുനുുതിനായി
വിതരണംകെയതു.ുഇലുുംനിറ
നോടനുബനുുിചുുുളുുതുപുുുതുു
രിപായസവിതരണംഞായറാ
ഴചുുു നടകുുും. കകാവിഡു നപുോ
നടുുനുകുൾപാൈിചുുു കൊണുുാ
ണുനകുുപതുതുുിൽഇലുുംനിറയു
കട െടങുുുകൾ നടതുുിയത.ു
നകുുപതും പപുസിഡണുു്െപദുുുനശ
ഖരൻ പുതുനശരി, കസപകുടുുറി
യ.ുകക.ബിനീഷ്തുടങുുിയവർ
നനതുതവുംനൽകി.
ആ രുയ അ ര വി നുുി നു ആ ദ രം
നകനചുുരി:ഗിനുുസ്കറകുുാർഡു
നനടിയആരയുഅരവിദുുിനുആ
ദരവുമായി ആളുർ യുവൈന
സമാൈം വായനശാൈ പപുവർ
തുുകർ.ഫുുനവഴസു്ൊനൽസം
നപുപകുുണം കെയതു നൊമഡി
ഉതുുവം നോയുകട ഭാഗമായി
ഗിനുുസ് നവൾഡു കറനുകുഡി
ൽഇടംനനടിയആളുർസവുനദ
ശിനിആരയുഅരവിദുുികന,യു
വൈനസമാൈംവായനശാൈയു
കട നനതുതവുതുുിൽആദരിചുുു.
വായനശാൈ ഹാളിൽ കകാവി
ഡുകപുോനടുുനകുുൾപാൈിചു്ുന
ടനുുെടങുുിൽവായനശാൈപപു
സിഡണുു്വടകുുുമുുാടുനാരായ
ണൻമാഷ്ആരയുഅരവിദുുിനു
ഉപഹാരം നൽുുകി ആദരിചുുു.
പഗുാമപഞുുായതുു് അംഗവംു
വായനശാൈകസപകുടുുറിയുമായ
എ.കക.സതീഷ,് അഡവു . സി
നുുുഷാജ,ുരനമഷ്പാമുുുംപടി
കുുൽഎനുുിവർസംസാരിചുുു.
തി ര ുനുുാ ളി ന ുലോ ടി ഡയ റി
കുനുുംകുളം:കുനംമുചുുി കസ
ുു്ുപഫുാൻസിസ്നസവിനയഴസു്
നദവാൈയതുുികൈ സംയുകുു
തിരുനുുാളിനുകൊടിനയറി.ഇട
വക മദുുുയസുുനായ വിശുദുു
പഫുാൻസിസ് നസവിയറികുുു
യംുപരിശുദുുകനയുാമറിയതുുി
കുുു സവുർഗാനോഹണ തിരു
നുുാളികുുുയംു കൊടിനയറുുമാ
ണുനടനുുത.ുആഗസത്ു14,15
തിയുുതികളിൈാണു തിരുനുുാൾ
ആനോഷികുുുനുുത.ു വയുാഴാ
ഴചുുുരാവികൈവികാരിഫാ.പഫുാ
ൻസിസ്മുടുുതു്ുതിരുനാൾആ
നോഷതുുിനുതുടകുുംകുറിചുുു
കൊണു്ുകൊടിനയറുുംനിർവുുഹി
ചുുു. തുടർനുു്ദിവയുബൈി , ൈദീ
ഞുു്, കോനവന എനുുിവ നട
നുുു.കവളുുിയാഴെുരാവികൈൈ
ദീഞുു്, കോനവന, ദിവയുബൈി
എനുുിവകുുുനശഷം,വിശവുാസി
കൾകുു് തിരുസവുരുപം വണ
ങുുാനുളുുസൗകരയുംഒരുകുുും.
തിരുനുുാൾ ദിവസം രാവികൈ
6.30നംു 8.30 നംു ദിവയുബൈി
യംു,10.30 നു ആനോഷമായ
പാടുുുകുർബുുാനയംു നടകുുും,
ഇടവകവികാരിഫാ.പഫുാൻസി
സ്മുടുുതുു്മുഖയുകാർമുുികനാ
കംു. തിരുനുുാൾ െടങുുുകൾ
കുു്,വകകുുാരൻമാരായടി.എ
ൽ.കൈയസുൺ,ടി.കൈ.വിൻകസ
ുു്ു,എ.എൽ.കൈയിംസ,് കക.ടി.
പഫുാൻസിസ,്കുടംുബകുടുുായമു
നകപദുുുസമിതികൺവീനർപി.
വി.നൊമസ,്കസപകുടുുറിഷാജു
തരകൻ,,പപുതിനിധികസപകുടുുറി
കക.എൽ.നഡവിസ്എനുുിവർ
നനതുതവും നലകുുനുു കമുുിറുുി
യംു,നനതുതവുംനലകുംു.

അ തുുി യു റ ങുുാ ൻ സു ര ഷുുാ ഭ വ നം 
ഒ രു കുുി സി രി എം
പുനുുയുർകുുുളം:അതുുിയുറങുുാൻസുരകുുാഭവനംഒരുകുുിസി
പിഎംപുനുുയുർകുുുളംഈസു്ുുുനൊകുുൽകമുുിറുുി.ആറുുുപുറംപ
രുരിൽ2019കസപറുുുംബറിൽഏരിയാകസപകുടുുറിഎംകുഷണ്ദാ
സാണുവീടിനുതറകുുലുുിടുുത.ുനവംബറിൽഗുരുവായുർഎംഎൽ
എകകവിഅബുുുൾഖാദർകടുുിളകവപു്ുകർമവംുനിർവഹിചുുു.ആ
റുുുപുറംപരുരുനപനോതു്ുഇപബുാഹിംഎനുുവർകുുാണുവീടുനിർമി
ചുുുനൽകുനുുത.ുപാർടുുിപപുവർതുുകരുകടയംുകർഷകകതുുഴിൈാ
ളികളുകടയംുഡിവവഎഫഐുസനുുദുുസംഘടനാപപുവർതുുക
രുകടയംുശാരീരികനസവനങുുൾകുു്പുറനമപതുുുൈകുുംരുപ
കെൈവിടുുാണുസന്നഹഭവനംഒരുകുുിയത.ുനിർമാണംപുർതുുിയാ
കുുിയസന്നഹഭവനതുുികുുുവകമാറുുംെടങു്ു19നുകുഷണ്പി
ളുുദിനതുുിൽസിപിഎംസംസുുാനകസപകുടുുറിനയറു്ുഅംഗംനബ
ബിനോൺസന്നഹഭവനംവകമാറുുംനടതുുും.കകവിഅബുുുൾ
ഖാദർഎംഎൽഎയുകടഅധയുകുുതയിൽഏരിയാകസപകുടുുറിഎം
കുഷണ്ദാസ,്ൈിലുുാകമുുിറുുികമമുുർസിസുനമഷ,്ൊവകുുാടുമുനി
സിപുുൽകെയർമാൻഎൻകകഅകബുർ,ഏരിയകമുുിറുുികമമുുർ
ഫാതുുിമൈീനസ,്പുനുുയുർകുുുളംപഞുുായതുു്പപുസിഡുു്ുഎ
ഡിധനീപ,ുതുടങുുിയവർനൊവിഡുസുരകുുാനിയമംപാൈിചുുു
കൊണു്ുെടങുുിൽപകങുുടുകുുും.

നിർമാണംപൂർതൂൂിയായപേരൊതൂഇബരൂാഹിമിരൂൂൂവീടൂ

വടകുുാനഞുുരി. നഗരസഭയി
കൈപി.എം.എ.വവവൈഫുപ
ദുുതി പപുകാരം ഗുണനോകുു
കുുൾകുു്പണംൈഭികുുാതുുതി
ൽ പപുതിനഷധിചുു് പപുതിപകുു
കൌൺസിൈർമാർസതയുാപഗു
ഹസമരംനടതുുി..നഗരസഭ
യിൽനാലുഘടുുങുുളിൈായി14
42ഗുണനോകുുാകുുൾആണു
നകപദുുുസർകുുാരികുുുസഹായ
നുതുകടസംസുുാനസർകുുാ
രംു നഗരസഭയംു സംയുകുു
മായിനടപുുിൈാകുുുനുുഭവനപ
ദുുതിയിലുളളത.ുഇതിൽ1350
നപർ എപഗുികമുു്ു കവചുുു 320
നപർനിർമാണംപുർതുുീകരി
ചുുു.ബാകുുിഉളുുവരുകടവീടുപ
ണിപൈഘടുുങുുളിൈാണ.ുനൊ
കുഡൗൺപപുഖയുാപിചുുതിനുനശ
ഷംകുതയുമായനോൈികോവ
രുമാനകൊ ഇലുുാതുുതുമുൈം
വീടുപണിസത്ംഭനാവസുുയി
ൈാണ.ുവിവിധഘടുുങുുളിൽഉ
ളുുവർകുു് നൽകാൻ പണം
വകവശംഉണുുായിടുുുംനൊടി
കണകുുിനുു്രുപവകകാരയും
കെയുുുനുു കസകുുനിൽആവ
ശയുമായൈീവനകുുാകരനിയമി

ചുുിടുുിലുു.ഇതുമുൈംപണിതീർ
നുു് അനപകുു നൽകിയവർ
കുുുംപണംൈഭിചുുിടുുിലുു.ഒനുുാo
ഘടുുതുുിലുളുുവർ ഗുണനോ
കുുുവിഹിതമായി അടചുു പ
ണം തിരിചുു് നൽകാൻ സർ
കുുാർഉതുുരവിടുുതുഇതുവകര
തിരിചുു്നൽകിയിലുു.വീടുകോ
ളിചുു്പുതിയതു്പണിയാൻപു
റകപുുടുുവർ രണുുു വർഷമായി
വാടക കൊടുതുുഇനതുുിൽ
വൈിയസംഖയുനഷുുമായി.വീടു
പണിപുർതുുീകരിചുുവർകുു്ന
ഗരസഭ നൽനകണുു വിഹിത
വംുകൊടുതുുിടുുിലുു.ഓണതുുി
നു മുൻപു മുഴുവൻ പണവംു
കൊടുതുുു തീർകുുണകമനുു്
ആവശയുകപുുടുുു.സമരതുുിനുന
ഗരസഭ നൊൺപഗുസ് (ഐ) 
പാർൈികമുുുറിപാർടുുി നനതാ
വുകക.അൈിതുകുമാർ നനതു
തവുംനൽകി.അനിൽഅകുുര
എംഎൽഎ. ഉദഘുാടനം കെ
യതു.ു നുലുകു പപുസിഡുു്ു ൈി
നോകുരിയൻകൗൺസിൈർ
മാരായ ടി.വി.സണുുി പപുിൻസ്
െിറയതുു്തുടങുുിയവർപകങുു
ടുതുുു.

നുര തി ര ഷുു  കൗ ൺ സി ല ർ മാ ർ 
സ തുയാ നുഗ ഹ സ മ രം ന ട തുുി

വി ലുലു ജു ഓ ഫീ സ ർുുകുു് ഡന ലര അ തി നുക മം;
ശി ശു ഡുഷു മ മ നുതുു ല യം ഇ ട ലര ടു നുുു
ൊൈകുുുടി:പുതുുുർുുവികലുുജുഓഫീസർുുകു്ുനനകരയുണുുായഅതി
പകുമങുുളിൽുുനകപദുുുവനിതശിശുനകുുമമപതുുുൈയംഇടകപടുനുുു.മ
പതുുുാൈയതുുികുുുകീഴിലുളുുകസൻുുപടുൽുുനോഷയുൽുുകവൽുുഫയർുു
നോർുുഡുപപുതിനിധിഅഡവു.നിനവദിതസുപബുഹുുണയുൻുുഇനു്ുവി
കലുുജുഓഫീസർുുസി.എൻ.സിമികയകണുു്വിവിരങുുൾുുനശഖരി
കുുും.പുതുുുർുുപഗുാമപഞുുായതു്ുപപുസിഡനുുുുംപഞുുായതുുംഗങുു
ളംുനെർുുനുു്വികലുുജുഓഫീസകറഘരാനോകെയുുുകയംുവളകര
നൊശമായിഅധികുുപുുികുുുകയംുകെയതുതുുികനതുടർുുനു്ുഉണുുാ
യമാനസീകപീഢനകതുുതുടർുുനുു്വികലുുജുഓഫീസർുുആതുുഹ
തയുകു്ുപശുമികുുുകയായിരുനുുു.ഈവിഷയതുുിൈാണുനകപദുുുശിശി
നകുുമമപതുുുാൈയതുുികുുുഇടകപടൽുുഉണുുായിരികുുുനുുത.ു

ചാ ല കുുു ടി യി ൽുു 
ഡോ ഗി ക ൾ 
വ ർ ധി കുുു നുുു
ൊൈകുുുടി:കൊനോണനോഗിക
ളുകടഎണുുംൊൈകുുുടിയിൽുുവ
ർധികുുുനുുു.കപാൈീസ് കടുതുു
നടപടികളിനൈകു്ു.കഴിഞുുദിവ
സം കൊനോണകയ തുടർുുനു്ു
നൊടുുാറു്ുസവുനദശിയായൊയകുു
ടകുുാരനുഎവികടനിനു്ുനോഗം
വനുുു എനുുറിയുവാൻുു കഴി
ഞുുിടുുിലുു.ചുമടുുുകൊഴിൈാളിയു
നടയംു മറുുുംസമുുർുുകുുതുുിലംു
നോഗംപടരുനുുതിനാൽുുകുടുത
ൽുുവാർുുഡുകളിൽുുഅതിനിയ
പതുുുണംഏർുുകപുുടുതുുി.നൊടുുാറു്ു
27,28,പുർുുണുുമായംു, 14,20,21
വാർുുഡുകളിൽുു മാർുുകുുറുുുമായി
നെർുുനു്ുകിടകുുുനുുമുഴുവൻുുകട
കളംു അതി നിയപതുുുണതുുി
കുുുഭാഗമായിനിയപതുുുണംഏ
ർുുകപുുടുതുുി. കൊരടുുി പഞുുായ
തുുികുുു1,19വാർുുഡുകളിൽുുകു
ടുതൽുു നമഖൈയിനൈകുുും നിയ
പതുുുണംഏർുുകപുുടുതുുി.

കൊടുങുുലുുുർ: നഗരസഭയി
കൈ ൊപുുാറയിൽ അർബൻ
കഹൽതുു്സബുകസുുുർതുറ
നുുു.മുൻനഗരസഭകെയർമാ
ൻ പി.എ.നോപിയുകട നപരാ
ണുസബു കസുുുറിനു നൽകി
യിടുുുളുുത.ുഇവികടഒരുജുനിയ
ർ പബുുികു കഹൽതുു് നഴസുി
കന നിയമിചുുിടുുുണുു്. കുഞുുു
ങുുൾകു്ുപപുതിനോധമരുനുുുക
ൾ,കുതുുികവപുുുകൾ,വനോൈ
നങുുൾകുുുളുുപരിനോധനക

ൾ,മരുനുുുകൾ, ഗർഭിണികൾ
കുു്പരിനോധനകൾ,നിർനദുു
ശങുുൾ,ൈീവിതവശൈീനോഗ
ങുുൾകുുുളുു മരുനുുു വിതര
ണം, കൗമാര പപുായകുുാർകുു്
നോധവൽകുുരണം, ആർഎ
സബ്ിവവരൈിസന്പുടഷൻ,വാ
ർഡികൈ ആശാ പപുവർതുുക
യുകട നസവനങുുൾ തുടങുുി
ധാരാളംനസവനങുുൾഇവികട
ൈഭയുമാകംു.ഏഴുസബുകസുുു
റുകളാണു നഗരസഭയിൽ ഇ

നപുുൾ ആരംഭികുുുനുുത.ു മു
കനുുണുും നൊകമനൈശവുരം വി
നലുുൈിലംു നാകൈണുും പുലുുുറുു്
വിനലുുൈിലംു.താലുകു്ുആശുപ
പതുിയിനൈയകുു്ുവരാകതതകനുു
ൈനങുുൾകുു്വിവിധ നസവന
ങുുൾസബുകസുുുറുകളിൽൈ
ഭികുുുകമനുുതാണുഇതികുുുസ
വിനശഷത.ൊപുുാറയിൽകസ
ുുുറികുുുഉദഘുാടനംഅഡവു.വി.
ആർസുനിൽകുമാർഎംഎ
ൽഎനിർവുുഹിചുുു.

ചാപ്്ാറയിൽഅർബൻനൈൽത്്്
സബ്നസ്്്ർത്റന്്്

ൊൈകുുുടി:വയുകുുമായആസുപതുണപാട
വംആണുൊൈകുുുടിയികൈകഞുുാവുനവടുു
കു്ുപുറകിലുളുുത.ുകൊനോണനോഗവയുാ
പനതുുിനടയിലംു പരുുപുുുകളായി തിരിചുു്
ആഴെുകൾ പരിപശുമം നടതുുിയാണു ക
ഞുുാവുപിടികുടിയത.ുമധയുനകരളതുുിൽവ
ൈിയനൊതിൽകഞുുാവുകചുുവടംനടകുുു
നുുസുെനൈഭിചുുതികനതുടർനുു്എങുുി
കനയാണുഇവികടകഞുുാവുഎതുുുനുുതു
ളുു നിരീകുുണതുുിൈാണു മീൻ കയറുുിയ
നൊറികൾപരിനോധിചുുത.ുഒറുുനോടുുതുുി
ൽസംശയികുുാതുുതരതുുിൽമീൻകപടുുി
കൾഅടകുുിഅതികുുുപുറകിoയിടുുാണു
കഞുുാവുകയറുുികൊണുുുവരുനുുത.ുപപുതിക
ൾകുു് ശകുുമായ ശികുു ൈഭികുുുനുു തര
തുുിൈാണുനകസുമായിമുനുനുടുനോകു

നുുത.ുഇപതുവൈിയഅളവിൽ140കിനൊ
നോളംകഞുുാവുപിടിചുുകപാൈീസ്സംഘ
തുുിനുഅഭിനദുുനങുുളുകടപപുവാഹമാണ.ു.
നകരള കപാൈീസികുുു െരിപതുതുുികൈ ത
കനുുഏറുുവംുവൈിയകഞുുാവുനവടുുയാകണ
നു്ുപറയുനുുു.കുതയുമായആസുപതുണമാ
യിരുനുുുറുറൽഎസ.്പി.ആർ.വിശവുനാഥു
നടതുുിയത.ുഎസ.്പി.നനരികടുുതുുിസഹ
പപുവർതുുകനോടുസനുതുഷംഅറിയിചുുാ
ണുമടങുുിയത.ുഏതാനംുആഴെുകൾകുുു
മുൻപുകൊടുങുുലുുുരംു80കിനൊകഞുുാ
വുപിടിചുുിരുനുുു.ൈിലുുാവപുകംപബുാഞു്ുഡി.
വവ.എസ.്പി.ഷാജുനോസ,്സക്പഷയുൽ
പബുാഞു്ുഡി.വവഎസ.്പി.എംകക.നോ
പാൈകുഷണ്ൻ,ഇരിങുുാൈകുുുടഡി.വവ
എസ.്പി.നഫമസ്വർഗീസ,്ൊൈകുുുടിഡി.

വവഎസ.്പി.സി.ആർ.സനതുുഷ.്.ഇൻ
സക്പകുുർകക.എസ.്സദുുീപ,ുഎസ.്ഐ.
എം.എസ.്ഷാൈൻ,വപുകം പബുാഞുു്എസ.്
ഐ.എം.പി.മുഹമുുദുറാഫി,എ.എസ.്ഐ
മാരായൈയകുഷണ്ൻ,സി.എ.നോബ,ുസ
തീശൻ മടപുുാടുുിൽ,, ,മുഹമുുദു അഷറഫ,ു
എം.കക.നോപി, ടി.ആർ.വഷൻ, നൊക
നാഥൻ,സീനിയർകപാൈീസുനദുോഗസുു
രായസുരജുവി.നദവ,ുൈിജുഇയുുാനി,കക.
എസ.്ഉനമഷ,്മിഥുൻകുഷണ്,ഇ.എസ.്ൈീ
വൻ,സി.പി.ഒമാരായഷറഫുദുുീൻ,എംവി.
മാനുവൽൊൈകുുുടിനസുുുുഷനികൈഎസ.്
ഐ.സൈിവർഗീസ,്ബിജ,ുഎഎസ.്ഐ.
കൈയസുൺസി.പി.ഒമാരായ,അഭിൈാഷ,്
ആൻസൻ എനുുിവരാണു അനനുവഷണ
സംഘാംഗങുുൾ.

വ്യക്്മായആസ്ത്തണത്്ില്നട
ചാലക്്്ടിയിനലേഞ്്ാവ്കവട്്

കുനുുംകുളം:വഹനകുുടതിഉ
തുുരവു ൈംഘിചുു്കുനുുംകുളം
താലുകുു്ഓഫീസിനുമുനുുിൽ
പപുതിനഷധസമരം നടതുുിയ
എൻൈിഒഅനോസിനയഷൻ
നനതാകുുൾകകുുതിനരകുനുും
കുളംകപാൈീസ്നകകസടുതുുു.
സമരം കെയതുഎൻൈിഒഅ
നോസിനയഷൻ നനതാകുുളാ
യവിവിധഉനദുുുോഗസുുരായവ
കുപുുികൈ സനൽകുമാർ, അ
നോകുകുമാർ,രതീഷ,്സുനര
ഷ,്ൈയപശുീ, നവണുനോപാൽ,

രവി എനുുിവർകകുുതിനരയാ
ണുനകകസടുതുുകതനു്ുകുനുും
കുളംസിഐ.കക.ൈി.സുനരഷ്
അറിയിചുുു.പുതുുുർ വിനലുുജു
ഓഫീസകറഅപമാനിചുു പ
ഞുുായതുു്ഭരണസമിതിഅം
ഗങുുകള അറസുു്ുു കെയുുണകമ
നു്ുആവശയുകപുുടുുാണുഎൻൈിഒ
അനോസിനയഷൻ താലുകുു്
ഓഫീസിനുമുനുുിൽകഴിഞുു
ദിവസം സമരം നടതുുിയത.ു
കകാവിഡുകാൈതുു്സർകുുാർ
ൈീവനകുുാരുകടപരസയു പപുതി

നഷധസമരങുുൾകു്ുസർകുുാർ
തകനുു നിയപതുുുണനമർകപുുടു
തുുിയിടുുുണുു്. ഇതിനുപുറകമ
അഞുുിൽ കുടുതൽ നപർ പ
കങുുടുകുുാൻപാടികലുുനുുകർശ
നഉതുുരവംുനിൈവിലുണുു്.സ
ർകുുാരികുുുയംുനൊടതിയുകട
യംുഎലുുാനിർനദുുശങുുളംുഅ
വഗണിചുുാണു എൻ.ൈി.ഒ. അ
നോസിനയഷൻ അംഗങുുൾ
കുനുുംകുളംതാലുകുുാഫിസി
നുമുമുുിൽനോൈിസമയതുു്
സമരംകെയതുത.ു

ഹൈക്ക്ടതിഉത്്രവിന്്്ലംഘനം;
സമരംനടത്്ിയവർന്ക്തികരകേനസട്ത്്്

കുനുുംകുളം:സക്പഷയുൽപബുുികു്ുനപുോസികയുുടുു
ർനിയമനതർകുുകതുുതുടർനു്ുസംസുുാനസർ
കുുാരികുുുയംുമപതുുുിഎസികൊയതുീകുുുയംുവി
കസനനനടുുമായിഉയർതുുികുുാടുുിമുഖയുമപതുുുിപി
ണറായിവിൈയൻഉദഘുാടനംകെയതുകുനുുംകു
ളം നോകനുോ നൊടതിയുകട പപുവർതുുനം ഉ
ദഘുാടനതുുികൊതുങുുി.പബുുികു്ുനപുോസികയുുടുു
കറനിയമികുുുനുുതിനുകൊലുുിസിപിഎമുുിൽനി
ൈനിൽകുുുനുുതർകുുമാണു നൊടതി പപുവർതുു
നംആരംഭികുുാൻതടസമായിടുുുളുുത.ുജുൺ30
നാണുസംസുുാനകതുുനിർമുുാണംപുർതുുീക
രിചു്ുവിവിധൈിലുുകളികൈനോകനുോനൊടതിക
ൾെീഫുൈസുുുുിസംുമുഖയുമപതുുുിയംുസംയുകുുമാ
യിവീഡിനോനൊൺഫറൻസ്വഴിഉദഘുാടനം
കെയതുത.ുപപുവർതുുനമാരംഭികുുാൻനോകുനുു
സംസുുാനകതുുനോകനുോനൊടതികളിൽഉൾ
കപുുകടസംസുുാനതു്ുഒമുുതുനപകരസക്പഷയുൽ
പബുുികുനപുോസികയുുടുുർമാരായിസർകുുാർനിയ
മിചുുിരുനുുു.എനുുാൽകുനുുംകുളതുുുമാപതുംഇ
തുവകരയംുപബുുികുനപുോസികയുുടുുകറനിയമിചുുിടുുി
ലുു.നോകനുോനകസുകൾവളകരനവഗംവിൊര
ണകെയതുുമാസതുുിൽ15നകസുകളിൽവിധി
പറയണകമനുു്വഹനുകുടതിനിർനദശംനിൈ
നിൽകുുുനപുുഴാണുപബുുികു്ുനപുോസികയുുടുുർനി
യമനതർകുുംമുൈംനൊടതിപപുവർതുുികുുാൻക

ഴിയാകതതടസകപുുടു്ുകിടകുുുനുുത.ുസിപിഎംഅ
നുഭാവികളായനിരവധിഅഭിഭാഷകർസക്പഷ
ൽപബുുികുനപുോസികയുുടുുറാകാൻരംഗതു്ുവനുു
നൊകടയാണുആകരനിയമികുുണകമനുുതർകുു
കതുുതുടർനുു്നിയമനംവീണുുും നോകുനുുത.ു
കുനുുംകുളംഫസു്ുുുപടുാകു്ുനോകനുോനൊടതിൈ
ഡൈുിയായിഎ.പിഷിബുവികനസർകുുാർനിയ
മിചുുിരുനുുു.അനദഹംഔനദുോഗികമായിചുമതൈ
ഏകറുുടുകതുുങുുിലംു ഇതുവകരയംു നോകനുോ
നകസുകൾവിൊരണകകുുടുകുുുവാൻകഴിഞുുി
ടുുിലുു. നിരവധി നകസുകൾ കുനുുംകുളം നോ
കനുോനൊടതിയിനൈകു്ുമാറുുിയിടുുുകണുുങുുിലംുപ
ബുുികുനപുോസികയുുടുുർഇലുുാതുുസാഹെരയുതുുിൽ
നൊടതിനടപടികൾകുരുങുുികിടകുുുകയാണ.ു
അനതസമയംകുനുുംകുളംനോകനുോനൊടതി
യിൽതുശുർനൊടതിയിലുളുുഅഭിഭാഷകൈി
ൈികുുാണുപബുുികുനപുോസികയുുടുുറിുുുകെൊർജുു്
നൽകിയിടുുുളുുത.ുഎനുുാൽൈിലുുാനൊടതിയിൽ
നിരവധി നകസുകളിൽഹാൈരാനകണുുതു കൊ
ണുു്അവർകുു്കുനുുംകുളംനൊടതിയിൽഹാൈ
രാകുുാൽകഴിയാറിലുു.പബുുികുു്നപുോസികയുുടുുർ
നിയമനം നീണുുു നോകുനുു സാഹെരയുതുുിൽ
നൊടതിപപുവർതുുനംനടതുുാൻകഴിയാതുുതു
നിരവധിനപർകു്ുനീതിവവകുനുുതിനുകാരണ
മാകുനുുതായിഅഭിഭാഷകർചുണുുികുുാടുുി.

ഡുനോ സി കുയു ടുു ർ നി യ മ ന ത ർ കുും: കു നുും കു ളം ഡോ കുഡോ ഡോ ട തി 
നുര വ ർ തുു നം ഉ ദുഘാ ട ന തുുി ലൊ തു ങുുി

സ ർ കുുാ ർ മാ ലി നുയ 
സം സ്ക ര ണ തുുി നു 
പു തി യ രീ തി സുവീ ക രി ചുുു: 
ധ ന മ നുതുുി ഡോ.  ഡോ മ സ്
ഐ സ കുു്
കനുുുംകുളം:മാൈിനയുനിർമാർ
ൈനതുുിലംുമാൈിനയുസംസക്ര
ണതുുിലംുതനദശസുുാപനങുു
ൾപുതിയരീതിസവുീകരികചുുനു്ു
ധനകാരയുവകുപുുുമപതുുുിനോ.
ടിഎം നൊമസ്ഐസക.ുകു
നുുംകുളംനഗരസഭകുറുകുുൻ
പാറ - പഗുീൻ പാർകു്ു മാൈിനയു
സംസക്രണസമുചുുയതുുികുുു
ഉദഘുാടനംവീഡിനോനൊൺ
ഫറൻസിലുകടനിർവഹികുുുക
യായിരുനുുുധനമപതുുുി.എൽഡി
എഫുസർകുുാർഅധികാരതുുി
ൽ വനുുനൊകട നകരളതുുികൈ
തനദശസവുയംഭരണസുുാപന
ങുുൾമാൈിനയുനിർമാർൈനരംഗ
തു്ു ഉെിതവംു സാനങുുതികവു
മായപദുുതികളാണുവികസിപുുി
കചുുടുതുുത.ുമാൈിനയുനിർമാർൈ
നതുുിലംുസംസക്രണതുുിലു
കമലുുാം ൈനകീയമായ ഇടകപട
ലുകൾനടതുുിയാണുഇതുണുുാ
യത.ുമാൈിനയുനിർമാർൈനതുുി
ലുകടകൊഴിൽപരമായനനടുുങുു
ളുണുുാകുുാനംുസാധിചുുിടുുുകണുു
നുുുംഅനദഹംവയുകുുമാകുുി.മാ
ൈിനയുനശഖരണവംുസംസക്ര
ണവുകമലുുാംസംരംഭകതവുഅടി
സുുാനതുുിൽവികസിപുുിചു്ുൈാ
ഭകരമായ വിപണന സാധയുത
യംു നതടണകമനുുുംഅനദഹം
കുടുുിനചുുർതുുു.കുനുുംകുളംനഗ
രസഭനൊൺഫറൻസ്ഹാളിൽ
സംഘടിപുുിചുുെടങുുിൽതനദശ
സവുയംഭരണവകുപുുുമപതുുുിഎ
സികൊയതുീൻഅധയുകുുതവ
ഹിചുുു.ഹരിതനകരളമിഷൻഎ
കസുികയുുടുുീവു വവസ് കെയർ
നപഴസുൻടിഎൻസീമ,തനദശ
സവുയംഭരണവകുപു്ുപപുിൻസിപുു
ൽകസപകുടുുറിശാരദമുരളീധരൻ
എനുുിവർവീഡിനോനൊൺഫ
റൻസിലുകട പകങുുടുതുുു.കു
നുുംകുളംനഗരസഭകെയർനപ
ഴസുൻസീതാരവീപദുുുൻ,നഗര
സഭമാൈിനയുസംസക്രണഅം
ബാസിഡർവികകപശുീരാമൻ,ന
ഗരസഭവവസ്കെയർമാൻപി
എംസുനരഷ,്സുുിരംസമിതി
അധയുകുുനുുാർ, കൗൺസിൈർ
മാർ,ഐആർടിസിഡയറകറുുു
ർ നോ. എസ് പശുീകുമാർതുട
ങുുിയവർസംസാരിചുുു.നഗരസ
ഭ കഹൽതു്ു സുപുുർവവസർ
കകഎസ്ൈകു്ുമണൻറിനപുുർ
ടു്ുഅവതരിപുുിചുുു.

104 വീ ടു ക ൾ കു ടി 
നി ർ മി ചുുു ന ൽ കും
കൊടുങുുലുുുർ:നഗരസഭയിൽ
സമുുുർണഭവനപദുുതിപപുകാ
രം104വീടുകൾകുടിനിർമിചുുു
നൽകുനുുു.നനരകതുുഅനുവ
ദിചുു1149വീടുകൾകുു്പുറകമ
യാണിത.ു പി. എം.എ.വവ -
വൈഫുപദുുതിയിൽഉൾകപുുടു
തുുിയാണുവീടുകൾനൽകുനുു
ത.ു 104ഗുണനോകുുാകുുളുകട
നപരുകൾ നകപദുുു സർകുുാരി
കുുുപി.എം.എ.വവ.അർബൻ
മിഷൻഅംഗീകാരംനൽകികുു
ഴിഞുുു.ഇതുവകര1072വീടുക
ളാണുനിർമിചു്ുനൽകിയത.ു104
നപർകുു് കുടി നൽകുനുപുൾ
50നൊടി12ൈകുുംരുപയുകട
പദുുതിയാണുപുർതുുീകരികുുു
ക.ഒരുവീടിനു4ൈകുുംരുപകു
ടാകതഅയുുങുുാളികൊഴിലുറപു്ു
പദുുതിയിലുൾകപുുടുതുുി
26000രുപകുടിനൽകംു.നഗ
രസഭ കെയർമാൻ കക ആർ
വൈപതുൻകുടംുബസംഗമംഉ
ദഘുാടനംകെയതു.ു
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നോകാഃസമസത്ാഃസഖ്ിനോഭെന്്്
1195െർക്്ിെെം30 ദൽ്ഹജ്്്23
2020 ഓഗസ്്്്്14വെള്്ി

നനയാനാവാത്്മഴകൾ
മിഥ്നം-െർക്്ിെെംൊലക്ത്മഴഅമ്്കേരപ്്കലോണ്എകന്്ഴ്െി
േത്മലോളത്്ിക്്്പര്ിേകപ്്ട്്എഴ്ത്്്
ൊേൻഎം.െി.വാസ്രദവൻനാേോണ.്
"െർക്്ിെെം'എന്്അരദ്്ഹത്്ിക്്്പര്ശ
സെ്മാേെഥത്െങ്്്ന്്ത്െകന്്ഈ
വാചെത്്ില്കെോണരല്.്അെിന്ൊേ
ണവം്െഥാൊേൻരേയ്ന്്്ണ്്്:"ഓർ
ക്്ാെിേിക്്്ര്പ്ഴാണ,്നല്്രനേമാകണ
ന്്്വിചാേിച്്്അട്ക്്്ര്പ്ഴാണ,്കോട്്ി
ച്്ാട്െ'.
"വവക്രന്്േക്ത്മഴേത്്്നെക്്ാൻ
സാേമില്്.കവള്്ംെട്്ിക്ത്േിപ്്ിച്്്കൊ
ണ്്്ഉല്്ാസത്്ിലാണ്ോപെ്'എന്്്രവകോ
ര്മഴകേരേിചേകപ്്ട്ത്്ിേതം്അരെ
െഥേിലാണ.്
"പ്േത്്്വാഴക്്്ട്്ത്്ിൽവീഴ്ന്്മഴ
ത്്്ള്്ിെള്കെശബ്്ംഒര്രമളമാേിമാറ്
ന്്്.െറ്ത്്െർക്്ിെെോപെ്ിയ്കെമാള
ങ്്ളിൽനിന്്്ആേിേംസവ്േങ്്ൾരെൾ
ക്്്ന്്്'-മകറ്്ര്മഴേിലാണ്ആെഥഅ
വസാനിക്്്ന്്ത.്
"ച്മ്്ാകെരെണം്ചിേിച്്്ംവിത്മ്്ി
യം്നിർ്്ത്്ാകെരിറ്രിറ്ത്്്ംനീണ്്മ്
െിേിട്്്ലച്്്ംക്നിഞ്്ിേിക്്്ര്ന്ര്യ്വ
െിോംപേ്ാന്്ികേരപ്്കല'ോണ്ോപെ്ിമഴ
കേന്്്രേഞ്്്െന്്ത്പര്ിേെവിസ്ഗെ
ക്മാേിോണ.് അരെ,ോപെ്ിമഴ"രകണ്്
ക്്്സൗോഗയ്ോപെ്ിെളി-കലകന്്ച്്ിേിപ്്ി
ച്്ക്ളിർ്്രൊേിേണിേിച്്,കവണ്്ിലാരവ
ക്്ാൾ്്പര്ിേംെന്്്േക്്ിരോ-േന്്ക്ത്
കേൻ്്രപ്രമസാക്്ി'ോകണന്്്ംെവിെി
േിച്്േിയ്ന്്്ണ്്്.
മഴരലെേമാണ.്രെേളത്്ികലവലി
കോര്വിോഗത്്ിന്രചമ്്ിലയം്വാഴേി
ലയം്ക്െോക്്ിസക്്ളിൽേഒര്ബാലയ്
മ്ണ്്്.െറ്ത്്േബർബാൻഡിട്്്കനര്ച്
ട്രചർത്്്വച്്പ്സെ്െകക്്ട്്്പ്േക്ത്
ട്ക്്്ര്പ്ൾ"എന്്ിട്്്ംനനഞ്്്രോേ
രല്'്എന്്്സങ്്െകപ്്ട്്്സാന്്്വനിപ്്ിച്്ിര്
ന്്അധയ്ാരിെമാര്കെെണ്്ികലെനിവ്
കൊട്്േിഞ്്ൊലം...
ഇന്്്അത്്േംമഴെൾൊണാനില്്ാെി
േിക്്്ന്്്...
പര്മ്ഖരേിസ്്ിെിശാസപ്െ്ജ്്രോട്
സംസാേിച്്രപ്്ഴാണ്അരദ്്ഹംഇക്്ാേയ്ം
വിശദീെേിച്്ത.്ൊലാവസ്്ാശാസപ്െ്
ജ്്ൻഅത്ഒന്്്ക്െിഉേപ്്ിച്്്.ഇര്വ
രം്അവര്കെരരര്െൾഉരരോഗിക്്ര്
കെന്്്സര്നഹപ്ർവംവിലക്്ി.ഈേി
കെ,ഒര്രോദയ്ത്്ിന്ത്്േമാേിസെയ്ംര
േഞ്്ഒര്െസ്്്്ംസ്ഉരദ്ോഗസ്്കന"രേ
ത്്ിച്്'അന്േവംഓർമിപ്്ിച്്്.അെത്
സ്്ാരനത്്ിക്്്രമധാവിക്്ാണ്ഇരപ്്
ൾഇത്്േംൊേയ്ങ്്ൾരേോന്ള്്അവ
ൊശം.അകല്്ങ്്ിൽസ്്ാരനരമധാവിേി
ൽനിന്്്മ്ൻക്ട്്ിഅന്മെിവാങ്്ണം.ഒ
ര്മാധയ്മപര്വർത്്െന്മാേിസംസാേി
ക്്ാൻഅന്മെിവാങ്്ിോൽ,രിന്്ീട,്
ഏകെങ്്ിലം്മാധയ്മത്്ിൽസ്്ാരനത്്ി
കനെികേഎകന്്ങ്്ിലം്വാർത്്വന്്ാൽ
അെിക്്്ഉത്്േവാദിത്്ംെലേിലിേി
ക്്്ംഎന്്േിോവ്ന്്െിനാൽശാസപ്െ്
ജ്്ർഇരപ്്ൾഅത്്േംഏൊക്െങ്്ളി
ൽനിന്്്ഒഴിഞ്്്നിൽക്്്െോണ.്രരര്
രോമർശിക്്ാകെവസത്്െെളം്െകണ്്
ത്്ല്െളം്ജനങ്്കളഅേിേിക്്്ന്്െി
നാേിവിശദീെേിക്്ാൻഅവർസന്്ദ്്ര്
മാണ.്
മ്മ്്്നമ്്്കെസാഹിെയ്നാേെർഎഴ്
െിേത്രോകലകചറ്തം്വല്ത്മാേഒര്
രാട്മഴെള്ണ്്ാേിര്ന്്്.ൊലാവസ്്ാ
വയ്െിോനത്്ിക്്്ഫലമാേിഅത്്േംമ
ഴെൾഇരപ്്ൾക്േഞ്്്വേിെോണ.്
കൊച്്്കൊച്്്മഴെൾെീകേക്േഞ്്്.
"കവേിലം്മഴയം്...അക്്കേൊട്്ികലക്
റ്ക്്ക്്്െലയ്ാണം'എന്്്രേഞ്്്െളി

ച്്ബാലയ്ൊലസര്ത്ഷങ്്ൾഓർമേി
രല്?്അത്്േംകൊച്്്മഴെൾഇരപ്്ൾ
ഇല്്ാൊേിേിക്്്ന്്്.വലിേത്ള്്ിെള്
മാേികരര്മഴെൾെെർക്്്ന്്്.ചാറ്്
ൽമഴെൾക്രേനാളാേിെീകേകരയ്്്
ന്്ില്്.മഴകരയ്്്ന്്ത്ചിലരപ്്ൾഏൊ
നം്മിനിട്്്മാപെ്മാേിേിക്്്ം.രക്ക,്
അത്വലിേത്ള്്ിെരോട്ക്െിേകച
േിേകരര്മഴെൾ.കവള്്ത്്്ള്്ിെൾശ
േീേക്ത്രോവിക്്്ംവിധംവീഴ്ത്്്ന്്
മഴെൾ...പര്ണേത്്ിക്്്യം്വാത്്ലയ്
ത്്ിക്്്യം്മഴെരളേല്്.രപ്ൊധത്്ിക്്്
യം്രോഷത്്ിക്്്യം്കരയ്ത്്ാേിമാേി
േിേിക്്്ന്്്,മഴെൾ.രക്ക,്ആകെകര
യ്്്ന്്മഴയ്കെെണക്്ിൽക്േവില്്.ചില
രപ്്ൾോവികലമ്െൽമ്െികക്്ട്്ിരനിനീ
ര്െളിക്്്ന്്ത്രോകലചാേിച്്ാേിനിന്്
ആമഴക്്ാലംഓർമേിരല്?്ഇരപ്്ൾഎ
പെ്നാളാേിട്്്ണ്്ാവം്അത്്േകൊര്മഴ
നനഞ്്ിട്്്?അത്്േകൊര്മഴെണ്്ിട്്്?
രനേര്ത,്സക്്ൾത്േക്്്ന്്ത്മഴ
രോട്ക്െിോേിര്ന്്്.ആർക്്്ംരരെിേി
ല്്.ക്ട്്ിെൾക്്്മഴയം്മാേിയം്എകന്്
ന്്്െിേിച്്േിോനാവ്ന്്ത്അങ്്കനോ
ണ.്ഇന്്്ആഗസ്്്്്രെേളത്്ിക്്്രരെി
ക്്ാലമാേിേിക്്്ന്്്.മഴക്്ാലമാേെർ
ക്്ിെെംവറ്െിക്്ാലമാകണന്്ത്രരണ്്
യ്ള്്ൊണ.്െഴിഞ്്മ്ന്്്വർഷമാേി
രെേളംപര്ളേത്്ിൽവിേങ്്ലിച്്്നിൽ

ക്്്െോണ.്ഒര്മ്ക്ന്ര്ക്്ത്്ിനം്വ
ഴങ്്ാത്്വിധംെലിപ്ണ്്്നിൽക്്്െോ
ണ്പര്ക്െി.നമ്്ൾപര്ക്െിരോട്കചയെ്
െിന്എണ്്ികേണ്്ിെണക്്്രേേിക്്്െ
ോണ.്
വനങ്്ൾെലങ്്്ംവിലങ്്്ംകവട്്ിവീ
ഴ്ത്്്ന്്്.ഇപെ്യം്ഗ്ര്െേമാേപര്ളേ
വം്ൊലാവസ്്ാവയ്െിോനവം്വന്്്ര
േിസ്്ിെിോകെൊളംകെറ്്ിേിട്്്ംഎകന്്
ങ്്ിലം്രാഠംരഠിരച്?്സംസ്്ാനവനഗ
രവഷണരെപദ്്്ംനെത്്ിേ രഠനത്്ിൽ
ഈകൊച്്്രെേളത്്ിൽപര്ക്െിയ്കെ
ഹ്ദേംരിളർന്്്പര്വ്ത്്ിക്്്ന്്ത്
5,924െേിങ്്ൽെവ്ാേിെളാണ.്സംസ്്ാന
വമനിങ്ആൻഡ്ജിരോളജിവിോഗത്്ി
ക്്്അംഗീൊേം750െവ്ാേിെൾക്്്മാപെ്
രമയ്ള്്്.അംഗീൊേമില്്ാത്്ത്പര്വർ
ത്്ിപ്്ിക്്്ന്്െിലാണ്ഉരദ്ോഗസ്്ർക്്്
ൊതര്േയ്ം.വെക്്്ലിയ്കെവലികോര്

സാധയ്െോണ്അവികെയ്ള്്ത.്അത്
കൊണ്്്െകന്്അവർേഹസയ്മാേിഇെി
കനരപ്ോത്്ാഹിപ്്ിക്്്ം.എകന്്ങ്്ിലം്
സംേവിച്്ാൽ,അന്മെിേില്്ാത്്ൊകണ
ന്്്രേഞ്്്വമനിങ്ആൻഡ്ജിരോള
ജിവക്പ്്ികലസാേന്്ാർക്്്വെമലർ
ത്്്െയം്കചയ്്ാം.ഈെവ്ാേിെളിൽ354
എണ്്ംഭ്െമ്്രമഖലയ്കെഒര്െിരോമീ
റ്്ർച്റ്്ളവിലാണ.്േിസർവ്വനത്്ിക്്്
ഒര്െിരോമീറ്്ർരേിധിക്്്ള്്ിൽ1,378
െവ്ാേിെളാണ്പര്വർത്്ിക്്്ന്്ത!്"രേി
സ്്ിെിസര്നഹി'െളാണ്നമ്്കളന്്െിന്
രവകേന്്്കെളിവാണ്രവണ്്ത?്!
59രരകേോണ്െവളപ്്ാേെവർകന്്ട്
ത്്ത.്അവികെഎന്്്കൊണ്്്ഉര്ൾകോ

ട്്ി?ൊേണംരെെിരപ്്വ്ര്പ്ൾമന്ഷയ്ർ
വര്ത്്ിവച്്കെന്്്െകന്്രേരേണ്്ിവ
രം്.ഒര്രോഡ്കവട്്ി.അെിനിര്വശ
ത്്്ംേബർനട്്്രിെിപ്്ിച്്്.െവളപ്്ാേ
യക്്്്മ്െളിൽരോഡിനാേിനിേപ്്ാേപര്
െലകൊര്ക്്ി.േബർക്ഴിെളില്കെകവ
ള്്ംഉള്്ിരലക്ക്ഴ്െി.അവികെഉള്്ില്
ള്്രാേയ്മാേിമണ്്്രിെിച്്ിര്ന്്ത്ഈ
കവള്്ംവീണ്ക്െിർന്്്.ഫലം,ആപര്രദ
ശകൊന്്ാകെകെന്്ിൊരോകട്്ഴ്െിഎ
ന്്ാണ്ശാസപ്െ്ജ്്ര്കെവിശദീെേണം.
മന്ഷയ്ക്്്ആർത്്ിരലവനപര്രദശ
ങ്്ളിലം്സമാനമാേഅന്േവംസ്ഷ്്ി
ക്്്ന്്െിരലക്്്എത്്ിച്്ിട്്്കണ്്ന്്്രേി
സ്്ിെിശാസപ്െ്ജ്്ർമ്ന്്േിേിപ്്്നൽ
ക്ന്്്.വനരമഖലേിൽവജവസമ്്്ഷ്്
മാേരമൽമണ്്ാണ്ള്്ത.്ഇലെളം്കചെി
െള്കെപ്വം്ൊയം്ശിഖേങ്്ള്കൊ
കക്്വീണഴ്െിേൊണിവ.മഴകവള്്ക്ത്

ഇത്വലിേരൊെിൽഅെര്ത്യ്ക്്്വി
െില്്.അത്സര്ോഞ്്്രോകലഭ്മിക്്്സം
േക്്ണെവചകൊര്ക്്്ം.മേങ്്ൾകവട്്ി
മാറ്്്ര്പ്ൾനഷ്്കപ്്ട്ന്്ത്ഭ്മിക്്്ള്്
ഈആവേണംക്െിോണ.്
മഴകരയ്്്ര്പ്ൾഅന്്േീക്്ത്്ികല
ൊർബൺവഡഓകവ്സഡ്മാേിരചർ
ന്്്രൊർരോളിക്ആസിഡ്ഉണ്്ാവ്ന്്്.
രാേേികലയം്മണ്്ികലയം്ധാത്ക്്ൾമ
ഴകവള്്വ്മാേിോസപര്വർത്്നംനെ
ത്്ിമണ്്ികലരോഡിേം,കോട്്ാസയ്ം,ൊ
ത്്്യം,മഗ്്ിഷയ്ംഎന്്ിവൊർബരണറ്്്,
വബൊർബരണറ്്്,സൾരഫറ്്്അരോണ്
െള്കെര്രത്്ിൽമണ്്ിൽനിന്്്വാർന്്്
രോകം്.മണ്്ിൽച്ണ്്ാമ്്്ള്്ഇെങ്്ളി
ൽൊർബരണറ്്ാേിമാറ്ന്്പര്പെ്ിേരവ
ഗത്്ിൽനെക്്്ം.വനനശീെേണഫലമാ
േിരമൽമണ്്ികലവജവസമ്്്ഷ്്െഇല്്ാ
ൊവ്ന്്രൊകെഈകവള്്ംഉള്്ിരലക്്്
രോക്ന്്്.അവികെനെക്്്ന്്ോസപര്വ
ർത്്നങ്്ള്കെഫലമാേിവലിേവലിേ
മാളങ്്ളം്സ്ഷിേങ്്ളം്ഉണ്്ാവം്.ഇെി
നിെേിൽഖനനത്്ിക്്്ആോെങ്്ൾ
ക്െിോവ്ര്പ്ൾരാേെള്കെയം്മണ്്ി
ക്്്യം്അെര്െള്കെദ്ഢെക്േയ്െ
യം്ോസഅരക്്േത്്ിക്്്രവഗെക്
ട്െയം്കചയ്്്ം.ോസപര്വർത്്നങ്്ള്
കെഫലമാേിഅെംകോള്്ോേിേിക്്്
ന്്ഈോഗംഖനനവം്പ്െിേല്്ാര്്്
ഷന്െൾ,നിർമാണങ്്ൾഎന്്ിവയക്്്ാ
േിഭ്മിനിേപ്്ാക്്്െക്െികചയ്്്ര്പ്ൾ
ആന്്േിെമാേിമണ്്്ംരാേയം്െമ്്ില്
ള്്ശക്്മാേബന്്ംനഷ്്മാവ്ന്്്.ഇത്
ഉര്ൾകോട്്രോഭ്മിക്ല്ക്്രൊഒകക്്
ആേിമാറ്െോണ.്വനനശീെേണക്ത്
ത്െർന്്്ള്്ോസഅരക്്േത്്ിക്്്രവ
ഗെോണിെിന്ൊേണകമന്്ാണ്ശാ
സപ്െ്ജ്്ര്കെവിശദീെേണം.
മേംമ്േിച്്ാൽമഴെിട്്ികല്്ന്്്രേഞ്്
രപ്്ൾ""എങ്്ിൽെെലിൽമഴകരയ്്്ന്്
കെങ്്കന''എന്്്രോദിച്്പര്ഗത്്ര്കെ
നാൊണിത!്ലാേക്്ര്ണ്കെഎന്്ികന
യം്വേിഞ്്്മ്റ്ക്്ിഅവര്രെൊേനീ
െീസാേങ്്ള്ണ്്ാക്്്ര്പ്ൾവജവവവ
വിധയ്വം്ൊടം്മേവം്പര്ക്െിയം്ഒ
കക്്ഇത്്േക്്ാര്കെജീവിെസ്േിക്്െ
യ്ക്്്ള്്വഴിെൾമാപെ്മാേിമാറ്ന്്്.അ
െിന്അര്നിക്്ാത്്വർകക്്ല്്ാംവിെസ
നശപത്്ക്്കളന്്"ഓമനരപ്്ര'്വീഴം്.ര
േിസ്്ിെികേയം്വജവവവവിധയ്ക്ത്
ത്്യം്സംേക്്ിരക്്ണ്്െിക്്്ആവശയ്
െെകേപ്്റ്്ിരോധവതെ്േിക്്്ന്്വർന
കസ്വലറ്്്െളാവം്.കോലീസ്ജീപ്്ിൽപര്
ളേത്്ിനിെേിൽരവട്്നെത്്ിമ്ഗക്ത്
െേറ്്ിേൊക്്ിക്്ാകേപ്േത്്്കൊണ്്്
വന്്െിന്മാധയ്മപര്വർത്്െകനഅേസ്്്്്
കചയെ്നാൊണ്ഈസാക്്േരെേളംഎ
ന്്്ംമേന്്്രോവര്ത.്
അത്കൊണ്്്നമ്ക്്ിനിയം്മഴമാേി
ോൽരേിസ്്ിെിഅെിരോലരമഖലയ്
കെഹ്ദേംത്േന്്്രാേമെെൾപര്വർത്്ി
പ്്ിക്്ാം.കജസിബികൊണ്്്വന്്്ക്ന്്ിെി
ക്്ാം.ഒട്വിൽ,ഇെികോന്്്ംകരൊത്്
ക്രേരാവങ്്ൾജീവിെത്്ിൽനിരന്്ഒര്
കരര്മഴേത്്്ഒലിച്്്രോവ്ര്പ്ൾഅ
രെകജസിബികൊണ്്്വന്്്അവര്കെജീ
വനില്്ാത്്ശേീേങ്്ൾക്്ാേികെേോം.
എന്്ിട്്്,ദ്ശയ്മാധയ്മങ്്ൾക്്്മ്ന്്ിൽെ
ള്്ക്്ണ്്ീകോഴ്ക്്ാം.കെേച്്ിൽനെത്്്
ന്്വർക്്്കവള്്വം്പബ്ഡം്മഴര്ക്ട്്്ം
വാങ്്ിനൽെിേൊര്ണയ്ത്്ിന്പ്േ
സെ്ാേംെിട്്്രൊഎന്്ാോോം...ഇകല്്ങ്്ി
ൽരവണ്്കപ്്ട്്വകേക്ക്ണ്്്ഒര്ഹേിെ
പ്േസെ്ാേംപര്ഖയ്ാരിപ്്ിക്്ാം...!

കമല വന്്പപ്ൾ് ഫണട്ഴ്ക്ന്്്്; 
ആപവശത്്ിൽ 

ബൈഡൻ കയ്ാംപ്
വാഷിങെ്ൺ:െമലഹാേിസികനവവസ്പര്സി
ഡ്്്്സ്്ാനാർഥിോേിപര്ഖയ്ാരിച്്്24മണി
ക്്്േിന്ള്്ിൽരോവബഡൻസമാഹേിച്്ത്
26ദശലക്്ംയ്എസ്രോളർഫണ്്്.പര്െിദിന
ഫണ്്്രശഖേണത്്ിൽനിലവില്ണ്്ാേിര്ന്്
കേരക്്ഡിക്്്ഇേട്്ിോണിത.്െറ്ത്്വർഗ
ത്്ിൽകപ്്ട്്ആദയ്വനിെവവസ്പര്സിഡ്്്്
സ്്ാനാർഥിോേെിക്്്ആരവശമാണ്കഡകൊ
പെ്റ്്്െളികലന്്്നിേീക്്െർ.സ്്ാനാർഥിെൾ
എന്്നിലേിൽഇര്വരം്ആദയ്മാേിരവദിര
ങ്്ിട്്വിൽമിങെ്ണികലചെങ്്ിലം്ഇെിക്്്ആ
രവശംവബഡൻമേച്്്വച്്ില്്.ആരവശംകൊട്്
േിയ്ന്്ൊണ്ഈഫണ്്്സമാഹേണകമന്്്
വബഡൻരേഞ്്്.
ഫണ്്്സമാഹേണത്്ിൽഇനിയം്വലിേക്
െിപ്്്ണ്്ാക്കമന്്ാണ്വബഡൻെയ്ാംപ്വിശവ്
സിക്്്ന്്ത.്രോണൾഡ്പെ്ംരിക്്്െയ്ാംരിൽ
രണത്്ികോര്ക്േവ്മില്്.300ദശലക്്ം
രോളേിക്്്െയ്ാഷ്രറ്്്്ക്്്േിപ്്ബ്്ിക്്ൻെയ്ാം
രില്കണ്്ന്്്ജ്വലേിൽെകന്്വയ്ക്്മാക്്
കപ്്ട്്ിര്ന്്്.ഇെിരോട്അട്കത്്ങ്്ിലം്എ
ത്്ാൻകഡകൊപെ്റ്്്െൾക്്്െഴിയ്കമന്്ാണ്
ഇരപ്്ൾപര്െീക്്.െമലയ്കെേംഗപര്രവശംഅ
െിന്സഹാേിക്്്ം.ഫണ്്്രശഖേണത്്ിൽ മ്
ഖയ്രങ്്്െമലെകന്്ോവം്വഹിക്്്െ.
കഡകൊപെ്റ്്ിക്രാർട്്ിയ്കെഎെിഎംആോ
ണ്ൊലിരോർണിേഅേിേകപ്്ട്ന്്ത.്അവി
ട്കത്്കസനറ്്ോണ്െമല.സംോവനനൽൊ
ൻെഴിയ്ന്്വര്മാകേല്്ാംനല്്ബന്്മ്ണ്്്അ
വികെെമലയക്്്്.ഏഷയ്ൻവംശജഎന്്നിലേി
ൽഅവർക്്ിെേിൽനിന്്്ള്്ഫണ്്്രശഖേണ
വം്െമലയക്്്്െഴിയം്.

െമലകേവാഴത്്്ിവബഡൻ,
അമ്്കേഓർത്്്െമല
വാഷിങെ്ൺ:െക്്്വവസപ്ര്സിഡ്്്്സ്്ാ
നാർഥിഇന്്്യൻവംശജോേെമലഹാേിസി
കനമ്ക്്െണഠ്ംപര്ശംസിച്്്യ്എസ്കെേ
ക്ഞ്ട്പ്്ികലപര്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിരോ
വബഡൻ.വവസപ്ര്സിഡ്്്്രോമിനിയ്കെ
പര്ഖയ്ാരനത്്ിന്രശഷംഇര്വരം്ആദയ്മാേി
ഒന്്ിച്്്രവദിേികലത്്ിേരപ്്ഴാണ്എഴ്ര
രത്്ഴ്ൊേനാേകഡകൊപെ്റ്്ിക്രനൊവിക്്്
ആരവശെേമാേപര്സംഗം.കൊഴിലം്ഉദാേമാ
േസ്േക്്ാരദ്്െിെളം്ജനങ്്ൾക്്്വാഗദ്ാ
നംകചയെ്െമലഹാേിസ,്കചവന്്േിൽജ
നിച്്്വളർന്്്അകമേിക്്േിൽക്െിരേേിേെ
ക്്്അമ്്കേഓർത്്്കൊണ്്ാണ്വിൽമിങെ്
ണികലഈചെങ്്ിൽപര്സംഗിച്്ത.്കവറ്രെേി
ര്ന്്്രോെിരേോകെപര്ശന്ങ്്ൾക്്്രേി
ഹാേംൊണാൻേംഗത്്ിേങ്്ണകമന്്്െകന്്
രഠിപ്്ിച്്ത്അമ്്ശയ്ാമളരോരാലനാകണന്്്
െമലഓർത്്്.
അകമേിക്്ൻപര്സിഡന്്്്ംനവംബേികലകെ
േക്ഞ്ട്പ്്ിൽേിപ്്ബ്്ിക്്ൻസ്്ാനാർഥിയ്മാ
േരോണൾഡ്പെ്ംരികനനിശിെമാേിവിമർ
ശിച്്്കൊണ്്ാേിര്ന്്്ഇര്വര്കെയം്പര്സം
ഗം.െറ്ത്്വർഗക്്ാേിോേവവസ്പര്സിഡ
്്്്യ്എസ്ചേിപെ്ത്്ികലഅവിസമ്േണീേമ്
ഹ്ർത്്മാക്കമന്്്വബഡൻരേഞ്്്.നിേ
വധിസവിരശഷെെള്ള്്പര്ഗത്്ോേരനൊ
വാണ്െമലകേന്്്ംഅരദ്്ഹംവിവേിച്്്.പെ്ംരി
കനരൊൽപ്്ിക്്ാൻെനിക്ക്പ്്മ്ള്്ത്ഏറ്്
വം്മിെച്്െീംഅംഗമാണ.്മഹാമാേിയം്മ്േി
രവറ്്സാമ്്ത്്ിെവയ്വസ്്യം്വർണവിരവച
നവം്െളർത്്ിേഅകമേിക്്കേമ്ര്ന്ട്്്ന
േിക്്ാൻെമലയ്കെരനത്രശഷിക്്്െഴിയ്
കമന്്്ംവബഡൻരേഞ്്്.
െമലെർക്്ശക്്ാേിോണ,്രേിചേസമ്്ന്്

ോണ,്വിട്്്കൊട്ക്്ാത്്രോോളിോണ.്എ
ങ്്കനേേിക്്ണകമന്്്െമലയക്്്േിോം.െട്
ത്്െീര്മാനങ്്ൾഎങ്്കനകേട്ക്്ണകമ
ന്്്ംഅേിോം.ആദയ്ദിവസംമ്െൽഅവർക്്
െിന്െഴിയം്-വബഡൻരേഞ്്്.
കൊവിഡ്സാഹചേയ്ത്്ിൽമാസക്്ധേിച്്ാ
ണ്ഇര്വരം്രവദിേികലത്്ിേത.്സംസാേി
ക്്്ര്പ്ൾഇര്വരം്മാസക്്മാറ്്്െയം്കച
യത്.്സാമ്ഹിെഅെലംരാലിക്്ാൻെക്്വ
ണ്്ംക്േച്്്രരരേരേിരാെിനെന്്വഹസക്്
ൾജിമ്്ിൽഉണ്്ാേിര്ന്്്ള്്്.സാധാേണരെി
വ്ള്്ത്രോകലനിേഞ്്്െവിഞ്്രാർട്്ിഅ
ന്ോേിെളം്ആേവങ്്ള്മില്്ാകെ,രേസര്േ

ആരല്്ഷമില്്ാകെരോോട്്ത്്ിൽആദയ്കത്്ഒ
ത്്്രചേൽ.
ഇന്്്ോവികലോജയ്കത്്കരൺക്ട്്ിെൾ,
പര്രെ്യെിച്്്െറ്ത്്വർഗക്്ാോേവർ,എഴ്
രന്്റ്്ത്വലിേആരവശര്ത്കെോണ.്സമ്
ഹത്്ിൽഅവഗണിക്്കപ്്ട്്വോക്ന്്്എന്്
അവര്കെരൊന്്ൽഇല്്ാൊവ്ന്്െിക്്്ആ
രവശം.അവർആദയ്മാേിപ്െിേവഴിൊണ്
ന്്്-വബഡൻരേഞ്്്.
ലിംഗസമെവ്ത്്ിന്രവണ്്ിരോോെിേവനി
ൊരനൊക്്ള്കെനിശ്്േദാർഢയ്വം്െയ്ാഗവ്
മാണ്െകന്്ഈരവദിേികലത്്ിച്്കെന്്്രി
ന്്ാകലപര്സംഗിച്്െമലരേഞ്്്.െക്്്ജീവി

െംഇവികെവകേഎത്്ിച്്െിൽഅമ്്യ്കെരങ്്്
വളകേവല്ൊകണന്്്ംഅവർ.പര്വർത്്ിച്്്
ലക്്്യംരനൊൻഎകന്്യം്സരോദിമാേകേ
യം്രഠിപ്്ിച്്ത്അമ്്ോണ.്
രോെത്്ിക്്്എെിർവശങ്്ളിൽനിന്്്വ
ന്്വോണ്അമ്്യം്അച്്നം്;ഒോൾഇന്്്യേി
ൽനിന്്്ംഒോൾജവമക്്േിൽനിന്്്ം.രോ
െനിലവാേമ്ള്്വിദയ്ാേയ്ാസംരെെിോണ്അ
വർഇവികെവന്്ത.്അറ്രത്െളികലരൗോവ
ൊശപര്ര്ഷ്േങ്്ളാണ്അവകേഒന്്ിപ്്ിച്്ത.്
വിദയ്ാർഥിെകളന്്നിലേിൽഓക്ലൻഡിക്്്
കെര്വ്െളിൽഅവർഒന്്ിച്്്െണ്്്,ഒന്്ിച്്്
മാർച്്്കചയത്,്നീെിക്്്രവണ്്ിശബ്്മ്േർ
ത്്ി.ആരോോട്്ംഅകമേിക്്ഇരപ്്ഴം്ത്െ
ര്െോണ-്െമലരേഞ്്്.ഈപര്െിരഷധരാ
െേിരലക്്്എകന്്യം്മാേകേയം്കൊണ്്്വ
ന്്ത്മാൊരിൊക്്ളാണ.്അകമേിക്്േികലഎ
ല്്ാെലമ്േയം്ഈരോരോട്്ംത്െേണകമന്്്
ഞങ്്കളരഠിപ്്ിച്്ത്അമ്്ോണ-്െമലക്ട്്ി
രച്്ർത്്്.
അകമേിക്്ൻസ്പര്ീംരൊെെിേിൽവകേ
ഞാൻഅവസേസമെവ്ത്്ിന്രവണ്്ിവാദിച്്്.
രൊെെിെളിൽഇെിന്രവണ്്ികോര്െി-ഡി
സപ്െ്ികറ്്്്അരറ്്ർണിോേിര്ന്്രപ്്ഴകത്്
രോോട്്ങ്്ൾഓർത്്്കൊണ്്്െമലരേഞ്്്.
പെ്ംപ്േേണക്െത്്ികലഉരദ്ോഗസ്്ർജനങ്്
രോട്ോകൊര്ബാധയ്െയം്ൊണിക്്്ന്്ികല്്
ന്്്ംെമല.കൊവിഡ്മഹാമാേിരനേിട്ന്്െി
ൽപെ്ംപ്െിെഞ്്രോജേമാണ.്പര്െിസന്്ി
േിൽോജയ്കത്്നേിക്്ാൻപെ്ംരിന്െഴിേി
കല്്ന്്്കെളിഞ്്ിേിക്്്ന്്്-െമലക്റ്്കപ്്ട്
ത്്ി.നമ്്്കെസാമ്്ത്്ിെവയ്വസ്്,നമ്്്കെ
ആരോഗയ്ം,നമ്്്കെക്ട്്ിെൾ,നമ്്്കെോജയ്ം...
എല്്ാംപര്െിസന്്ിേിലാണ-്െമലരേഞ്്്.

ഇരമ്്ിയെത്്്ംമ്ൻപേ...തുടർചുുയായിപെയതുിറങുുിയകനതുുമഴയംുകിഴ
കുുൻമമഖലയിൽനിനുുുളുുപുഴകളിപലപെളുുവംുമെമുുനാടുുുകായലിമലകു്ുഒഴുകിപയതുുി
യതുകുടുുനാടൻജനതപയഒനുുടങുും ദുരിതതുുിലാഴതുുുിയിരികുുുകയാണ.ുജനൊസമമഖലക
ളിൽനിനുുുപെളുുമിറങുുാതുുതിനാൽെതിനായിരമതുുളംആളുകൾദുരിതാശവുാസകയുാംപു
കളിൽഇമപുുഴംുകഴിയുനുുു.ഇതിനിപടആലപുുുഴചുങുുംൊലതുുിനുസമീെംആകാശംെീ
ണുുുംമമഘാവുതമായമപുുഴുളുുദുശയും.

അരീരം
എം.ബി.സനത്്ഷ്

"" "" മഴകപയ്്്ന്്്.മഴമാര്രപമയ്ള്്്.മഴകപയ്്്ന്്്.മഴമാര്രപമയ്ള്്്.
ൊലവർഷത് ി്ക്്്കവള്ത് ്മഴ.ൊലവർഷത് ി്ക്്്കവള്ത് ്മഴ.
മഴഉറങ് ി് .മഴകെറ്രായി.രവിൊഞ്്്െിടന്്്.അയാൾെിരിച്്്.മഴഉറങ് ി് .മഴകെറ്രായി.രവിൊഞ്്്െിടന്്്.അയാൾെിരിച്്്.

അനാദിയായമഴകവള് ്ത് ി്ക്്്സ്പർശം.ച്റ്്്ംപ്ൽക്ക്ടിെൾമ്ളകൊട് ി് .അനാദിയായമഴകവള് ്ത് ി്ക്്്സ്പർശം.ച്റ്്്ംപ്ൽക്ക്ടിെൾമ്ളകൊട് ി് .
പോമക്പോമക് പങ് ്ളില്കടപ്ൽക്ക്ടിെൾവളർന്്്.മ്െളിൽകവള്ത് ്പങ് ്ളില്കടപ്ൽക്ക്ടിെൾവളർന്്്.മ്െളിൽകവള്ത് ്
ൊലവർഷംകപര്വിരപോളംച്ര്ങ് ി് . . . ' ' ൊലവർഷംകപര്വിരപോളംച്ര്ങ് ി് . . . ' ' 

-"-"ഖസാക് ി്ക്്്ഇരിഹാസം'ഖസാക് ി്ക്്്ഇരിഹാസം'
ഒ.വി.വിജയൻഒ.വി.വിജയൻ

കൊവിഡ്രോഗിെള്കെസംഖയ്രോകൊപ്്ംരോഗമ്ക്്ര്കെഎണ്്ംവർധിക്്്ന്്തം്െലിത്
ള്്ികേത്്ിേ ൊലവർഷം പര്ളേമാൊകെ കരയക്ൊഴി
ഞ്്തം്ചിങ്്ത്്ിരലക്്്ൊല്െത്്്ന്്മലോളക്്േയക്്്്
പര്െയ്ാശനൽക്ന്്വാർത്്െളാണ.്െഴിഞ്്േണ്്്വർഷ
വം്ഓണക്്ാലകത്്പര്ളേംഅരഹേികച്്ങ്്ിൽഇത്്വണ
കൊരോണവവേസാണ്ആരോഷത്്ിന്മാറ്്്ൊണികല്്
ന്്്ഉേപ്്ിച്്ത.്ആരോഷത്്ിന്ള്്അവസേമാക്ന്്ില്്ഇ
ത്്വണയം്ഓണം.സക്്ള്െളം്വിരനാദ രെപദ്്്ങ്്ളം്
കരാത്ഇെങ്്ളം് ഇനിഏൊനം് മാസങ്്ൾക്െിഅെ
ഞ്്്െിെക്്്കമന്്െയപ്്്്ള്്ോഥാർഥയ്ംഏവരം്ഉൾകക്ാ്
ണ്്ിേിക്്്ന്്്.രേമാവധിസ്േക്്ിെെവ്വം്ശ്ചിെവ്വം്രാ
ലിച്്്കൊവിഡിൽനിന്്്അെന്്്നിൽക്്ാനം്രഠിച്്്വേി
െോണ.്നകമ്്ക്്ാൾമിെവ്ള്്നാട്െകളവിസമ്േിപ്്ിക്്്
ന്് പര്െിരോധമാണ്ഇത്വരേക്്്ം രെേളംനെത്്ിേത.്
ആഒര്മയ്കെയം്െര്െലിക്്്യം്സരദ്്ശംെകന്്ോണ
രല്ാ്ഓണവം്ഉദര്ോഷിക്്്ന്്ത.്ഇത്്വണകൊവിഡ്
രപ്രാരട്ാ്രക്ാ്ൾരാലിച്്്കൊണ്്ാേിേിക്്്ംഓണകമന്്്സ
ർക്്ാരം്ജനങ്്ളം്ഏെമനരസാകെെീര്മനിക്്ണം.
രോഗബാധയക്്്്ശമനമാകേന്്മട്്ിൽെിമിർത്്്െളോ
കമന്്്ചിന്്ിക്്്ന്്ത്നന്്ല്്.കൊവിഡിന്ഇനിയം്ൊേയ്
മാേശമനംവന്്ിട്്ികല്്ന്്്െകന്്ോണ്െണക്്്െൾവയ്
ക്്മാക്്്ന്്ത.്രലാെത്്്കൊവിഡ്രെസ്െൾേണ്്്രൊ
െിെവിക്ഞ്ങ്്ിലം്ആകറ്്്ീവ്രെസ്െൾ64ലക്്രത്ാ്ള
മാണ.്രലാെത്്്പര്െിദിനംഏറ്്വം്ക്ട്െൽരോഗിെള്
ണ്്ാക്ന്്ോജയ്ംഇന്്്യോണ.്യ്കെ,ഇറ്്ലി,സക്രേിൻ,ജ
ർമനിത്െങ്്ിആദയ്േട്്ത്്ിൽരോഗംരെർന്്്െേേിേോ
ജയ്ങ്്ളിൽരോഗംരിൻവാങ്്ികേങ്്ിലം്പ്െിേചിലോജയ്
ങ്്ളിൽരെര്െോണ.്കെസ്്്്ിക്്്യം്രോഗമ്ക്്ര്കെയം്
എണ്്ംക്ട്ന്്്കവന്്ൊണ്ആശവ്ാസംരെര്ന്്ത.്ോജയ്
ത്്്ഡൽഹിേിലം്ഗ്ജോത്്ിലം്രോഗത്്ിന്ശമനമ്ണ്്ാ
േരപ്ാ്ൾപ്െിേചിലസംസ്്ാനങ്്ളിലം്നഗേങ്്ളിലം്
രോഗിെള്കെഎണ്്ംവർധിക്്്െോണ.്രെേളത്്ിക്്്ര
ക്െിരോളംസ്്ലങ്്ൾെകണ്്യൻ്കമ്്്്രമഖലെളാേിത്
െര്ന്്്.ഇകെല്്ാംമനസിലാക്്ിജാപഗ്െരാലിച്്ികല്്ങ്്ിൽമ
കറ്്ര്ഓണക്്ാലംക്െിെണ്്ീേിലാകം്.
കൊരോണവവേസ്രോെോജയ്ങ്്ള്കെസമ്്ദേ്െന
േിരലൽപ്്ിച്്ആോെംവളകേവല്ൊണ.്അെിക്്്ബലി
ോൊണ്രെേളം.വിരദശോജയ്ങ്്ളിൽനിന്്്രെിനാേിേ
ങ്്ളാണ്രോലിനഷ്്മാേിെിേികെവന്്ത.്നാട്്ിലം്മേിച്്
ല്്അവസ്്.രോലിനൽെിേിര്ന്്സ്്ാരനങ്്ള്കെനില
െകന്്രര്ങ്്ലിലാേി.ജീവനക്്ാകേരേഞ്്്വിട്്്ംകചല
വം്ശമ്്ളവം്ക്േച്്്ംരിെിച്്്നിൽക്്ാന്ള്്പശ്മത്്ിലാ
ണ്രലസ്്ാരനങ്്ളം്.ഈഅവസ്്േിലാണ്നമ്്്കെഓ
ണക്്രമ്ാ്ളങ്്ൾഉണര്ന്്ത.്അനയ്സംസ്്ാനങ്്ളിൽനി
ന്്്ഓണംമ്ന്്ിൽക്്ണ്്്ചേക്്്െളം്എത്്ിത്്്െങ്്ി.വയ്
വസാേ,വാണിജയ്രമഖലയം്വെേെകലഎത്്ിനിൽക്്്
ന്്സീസണികനവേരവൽക്്ാനാക്കമന്്പര്െീക്്േിൽെ
കന്.്
െഴിഞ്്മാസങ്്ളിൽരഷാപ്്ിങ്്ിൽചിലപ്െിേശീല
ങ്്ള്ണ്്ാേിേിക്്്ന്്്.അേലകത്്െെെൾസ്പ്്ർമാർക്്
റ്്്െകളക്്ാൾഹ്ദയ്മാേിരലർക്്്ംരൊന്്ിേിട്്്ണ്്്.സാ
രങ്്െിെ വിദയ്യ്കെമ്രന്്റ്്ംസാധാേണജീവിെങ്്ളിൽ
രരാലം്പര്െിഫലിച്്്ത്െങ്്ി.രഹാംകഡലിവേിഏവർക്്്ം
രേിചിെമാേി.രലെെെളം്സവ്ന്്ംആപ്്്ംവാടസ്പ്്്പര്്
പ്്്െളം്വഴിഉരരോക്്ാവിരലക്്്രനേികട്്ത്്്ന്്്.ത്ണി
ക്്െെളിൽകചന്്്രഴേത്രരാകലവസപ്െ്ങ്്ൾഎട്ത്്
ണിഞ്്്രേിരശാധിക്്്ന്്ത്ഇനിനെപ്്ില്്.ഈപ്െിേഉ
രാധിെൾക്്്അെിവേേിട്ന്്ൊണ്സാമ്ഹയ്അെലം.െി
ക്്്ംെിേക്്്മ്ള്്ഇെങ്്ളിൽനിന്്്ക്േച്്്ൊലരത്്ക്്്
ക്െിമാേിനിൽരക്്ണ്്ിവരം്.ബന്്്മിപെ്ാദിെകളൊണാ
ൻരരാക്രമ്ാ്ഴം്ഇക്്ാേയ്ംമനസില്ണ്്ാെണം.ചിങ്്മാ
സത്്ിലാണ്വിവാഹസീസൺആേംേിക്്്ന്്ത.്അവികെ
യം്കൊവിഡ്രപ്രാരട്ാ്രക്ാ്ൾരാലിക്്്കമന്്്സവ്േംഉേ
പ്്ിക്്ണം.
രട്്ിണിേില്്ാത്്ഓണത്്ിനാോണ്ഇത്്വണസർക്്ാ
രം്പശ്മിക്്്ന്്ത.്ഓണരത്്െന്ബന്്ിച്്്സംസ്്ാനകത്്
88ലക്്ര്ത്ളംവര്ന്്രേഷൻൊർഡ്ഉെമെൾക്്്രെി
കനാന്്ിനംരലവയ്ഞജ്നങ്്ൾഉൾകപ്്ട്ന്്ഓണക്്ിറ്്്സ
ർക്്ാർഒര്ക്്ിേൊോണ്മ്ഖയ്മപന്്്ിവയ്ക്്മാക്്ിേത.്േ
ണ്്ാേിേര്ത്ളം രാക്്ിങ് രെപദ്്്ങ്്ളിൽഗ്ണനിലവാേ
വം്ത്ക്്വ്കമല്്ാംരേിരോധിച്്്സന്്ദ്്പര്വർത്്െർഅ
െക്്മ്ള്്വര്കെസഹാേരത്്കെയ്ള്്വമ്്ൻഉദയ്മം.ഉരദ്്
ശംഅഞ്്്റ്ര്രവിലയ്ള്്ഉൽരന്്ങ്്ളാണ്സവല്്
രൊരേഷൻെെെളിൽഎത്്ിച്്്വിെേണംകചയ്്്െ.അ
രന്്്യാദേവിോഗത്്ിൽകരട്്5.95ലക്്ംക്ടം്ബങ്്ൾക്്്
ഇന്്്മ്െൽഅത്ലേയ്മാേിത്െങ്്്ം.രോഗവയ്ാരനംവർ
ധിക്്്ന്്ഒന്്്ംഉണ്്ാേിക്്്ൊ.രോഗംമ്ർച്്ിച്്്നിന്്ാൽ
അത് ൊേയ്ങ്്ൾ െെിെം മേിക്്്കമന്്് മേക്്ര്ത.് രൗേ
രബാധമ്ള്് ജനെകേന്് നിലേിൽ രവണം ചിങ്്മാസ
കത്്സവ്ാഗെംകചയ്്ാൻ.

ഓണക്്ാലത്്്പാലിക്്ണം
കൊവിഡ്പര്പാപട്ാ്പക്ാ്ൾ
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കവുവറുുിലനിനനുതുുുിയ
യവുതികു്ുനോവിഡു19;
ഭടുുുാനിലകോകഡുൗൺ
നയ്്ഡലഹി:കവ്ാറഹ്്്നകാലാവധിക്്്ദശഷം
പ്റത്്്ദൊയയ്വതിക്്്മോവിഡ്19സ്്ിരീക
രിച്്തിമനത്്്ടരന്്്ഭ്ട്്ാനിലരാജയ്വയ്ാപകദോ
കഡ്ൗണ.ഏഴരലക്്ദ്ത്ളംവര്ന്്ഭ്ട്്ാനജന
തദോട്വീടിന്ള്്ിലതമന്്കഴിയാനഭരണക്ടം
നിരദേശിച്്്.അഞ്്്മ്തല21വമരേിവെത്്ിന്
ള്്ിലമോവിഡ്19ൊധിച്്വമരകമണ്്ത്്ിആ
ശ്പപത്ിയിലാക്്ാനം്ദോഗപ്്കരച്്ാശം്ഖലതട
യാന്ൊണ്നടപടി.മോവിഡ്19ൊധിച്്ദശഷം
ഇതാേയ്ൊണ്ഭ്ട്്ാനരാജയ്വയ്ാപകദോകഡ്ൗണ
പപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്ത.്ക്ഹവറ്്ിലനിമന്്ത്്ിയഇര്
പദത്്ഴ്കാരിക്്ാണ്ദോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്വിദേ
ശത്്്നിമന്്ത്്്ന്്വരക്്്ള്്പതിവ്കവ്ാറഹ്്്
നകാലാവാധിപ്രത്്ിയാക്്ിയദശഷംപ്റത്്്
ദൊയഇവരക്്്പിന്്ീട്മോവിഡ്സ്്ിരീകരിക്്്
കയായിര്ന്്്.ഇതിനിമടഇവരനിരവധിയിടങ്്ളി
ദലക്്്യാപത്മെയത്.്ഈൊഹെരയ്ത്്ിലാണ്
രാജയ്വയ്ാപകനിയപത്്്ണം.

2036ൽഇന്്്യയക്്്്"േയസാകം്'
നയ്്ഡലഹി:2036ലരാജയ്മത്്ജന
െംഖയ്യ്മടവലിമോര്ശതൊനംവ
ദോധികരായിരിക്്്മെന്്്പഠനം.ജ
നനനിരക്്്ക്റയ്കയം്യ്വാക്്ളം്
വദോധികരം്തമ്്ില്ള്്അന്പാത
ത്്ിലആദോഗയ്കരെല്്ാത്്ൊറ്്ങ്്ള്
ണ്്ാക്കയം്മെയ്്്മെന്്്മടകന്ിക്്ല
പഗ്്പ്്്ഒഫ്ദൊപ്്്ദലഷനമപ്ൊജക്്
മ്്്റിദപ്്രട്്ിലപറയ്ന്്്.2011മ്ത
ല2036വമരയ്ള്്ജനെംഖയ്വിലയി
ര്ത്്ിയാണ്റിദപ്്രട്്്.

2011ല24വയെിലതാമഴയ്ള്്വ
രാണ്ജനെംഖയ്യ്മട50.2ശതൊനം.

2036ലഇത്35.3ആയിക്റയം്.ജന
നനിരക്്്ക്റയ്ന്്തിമോപ്്ംആയ്
രഹേരഘയ്ംവരധിക്്്ം.ഇദോമടനില
വിലജനെംഖയ്യ്മട8.4ശതൊനംൊ
പത്മ്ള്്അറ്പത്പിന്്ിട്്വര2036ല
14.9ശതൊനൊയിഉയരം്.അഥവാ
2011ല10ദോടിദപരാണ്60പിന്്ിട്്
വര.ഇത്23ദോടിയായിഉയരം്.

15-24പപ്ായപരിധിയില്ള്്വര
2011മല19.3ശതൊനത്്ിലനിന്്്
2036ല15.1ശതൊനൊയിക്റയം്.
15-59വിഭാഗം60.7ശതൊനത്്ില
നിന്്്64.9ശതൊനൊയിഉയരം്.

2011ല121.1ദോടിയായിര്ന്്്ഇ
ത്്്യയ്മടജനെംഖയ്.ഇത്152.2ദോടി
യായിഉയരം്.ഒര്െത്രപശ്കിദോെീ
റ്്റിന്368ദപരഎന്്ജനൊപന്്്ത
463ആയിൊറം്.െധയ്വയെില്ള്്വ
ര്മടഎണ്്വം്വരധിക്്്ം.2011ല15
വയെിലതാമഴയ്ള്്വര30.9ശതൊ
നമ്ണ്്്.ഇത്2036ല20.1ശതൊനൊ
യിക്റയം്.െക്്ളവിേയ്ാരഥികള
(5-14പപ്ായത്്ില്ള്്വര)2011ല
25.4ദോടിയായിര്ന്്്.ഇത്20.9ദോ
ടിയായിക്റയ്മെന്്്ംപഠനംപറയ്
ന്്്.

കൈകോർത്്് ഗെഹ്കോട്്്ം കൈലറ്്്ം 

ജയപ്്ര:ഒര്ൊെത്്ിദലമറ
നീണ്്കലാപത്്ിനം്രാഷ്പട്ീയ
നാടകങ്്ളക്്്ംവിരാെെിട്്്രാ
ജസ്്ാനിലമ്ഖയ്െപത്്്ിഅദോ
ക്മഗഹ്ദോട്്്വിളിച്്നിയെെ
ഭാകക്്ിദോഗത്്ിലവിെത
ദനതാവ്െച്്ിനഹപലറ്്്പമങ്്
ട്ത്്്.ഇന്്മലഹവകിട്്്അ
ഞ്്ിന്ദെരന്്ദോഗത്്ിമന
ത്്ിെച്്ിമനഹെത്ോനംന
ലകിയാണ്മഗഹ്ദോട്്്െവ്ീക
രിച്്ത.്ദോഗത്്ിലഇര്വരം്
ഇര്ന്്താകമട്്മോട്്ട്ത്്ക
ദെരകളില.

കഴിഞ്്േിവെംഡലഹിയി
ലപപ്ിയങ്്ഗാധ്്ിവാദ്രയ്മട

ദനത്തവ്ത്്ിലനടന്്െരച്്ക
മളത്്്ടരന്്ാണ്െച്്ിനപാര
ട്്ിയ്മടക്ടക്്ീഴിദലക്്്െടങ്്ി
മയത്്ിയത.്ഇന്്്നിയെെഭ

യ്മടപപ്ദത്യകെദമ്്ളനംദെ
രാനിരിമക്്യായിര്ന്്്ഇന്്
മലഎംഎലഎൊര്മടദോഗം.
െറക്്്കയം്മൊറ്ക്്്കയം്

മെയത്ാണ്മ്ദ്ന്ട്്്ദപാദക
ണ്്മതന്്്രാവിമലമഗഹ്ദോ
ട്്്ടവ്ീറ്്്മെയത്ിര്ന്്്.െിമജ
പിഇന്്്അവിശവ്ാെപപ്ദെ
യംഅവതരിപ്്ിക്്്മെന്്്ദന
രദ്ത്ടവ്ീറ്്്മെയത്ിര്ന്്്.

200അംഗനിയെെഭയില
107അംഗങ്്ളാണ്ദോണപഗ്
െിന്ള്്ത.്െവ്തപത്്്രം്മെ
റ്കക്്ികളം്ക്ടിദെര്
ദ്പ്ള125ദപര്മടപിന്്്
ണയ്ണ്്്പാരട്്ിക്്്.െിമജപി
ക്്്72അംഗങ്്ള്ണ്്്.ദോ
ണപഗ്െിമല18എംഎലഎൊ
രാണ്െച്്ിനഹപലറ്്ിമോ
പ്്മ്ള്്ത.്

സമാധാനം
ഉറപ്്ാഭക്ണ്്്ത്
ഇന്്്യലയന്്്ലൈന
നയ്്ഡലഹി:അതിരത്്ിപപ്ദേശങ്്ളിലശാത്്ിയം്
െൊധാനവം്സ്സ്്ിരതയം്ഉറപ്്ാക്്ാനഇത്്്യ
അന്ക്ലൊഹെരയ്മൊര്ക്്ണമെന്്്ഹെന.
അതിരത്്ിയിലെംഘരഷംക്റച്്്കാലംക്ടി
ത്ടര്മെന്്്ഇത്്്യപറഞ്്ത്എത്്്അടിസ്്ാന
ത്്ിലാമണന്്്ംഹെനീെ്എംെെിവക്്ാവ്
ജിദോങ.്കിഴക്്നലഡാഖിമലദോപഗ്,പാംദോ
ങ്ദ്സ്തടാകംഎന്്ിവിടങ്്ളിലനിന്്്ഹെ
നയ്മ്ത്പിനവലിക്്ണമെന്്ഇത്്്യയ്മടആവ
ശയ്ംഅംഗീകരിക്്ാനെടികാട്്്ന്്തിനിമടയാണ്
എംെെിവക്്ാവിമ്്്പപ്െത്ാവന.അതിരത്്ി
യിമലസ്്ിതിെങ്്ീരണൊക്്്ന്്പപ്െത്ാവനക
ളപാടിമല്്ന്്്ംഅവരപറഞ്്്.ഹെനികപി
മ്്ാറ്്ംെംെധ്്ിച്്്കഴിഞ്്േിവെംകൊനഡര
ൊരനടത്്ിയെരച്്യിലം്കാരയ്ൊയഫലമ്ണ്്ാ
യിര്ന്്ില്്.യഥാരഥനിയപത്്്ണദരഖയിലഇത്്്യ
യ്മടഅവൊനഹെനികദൊറ്്്്ായേൗലത്
മെഗ്ഓളഡിദോട്ദെരന്്മേപെ്ാങ്െെതല
ത്്ിലഇദപ്്ഴം്ഹെനീെ്ദെനത്ടര്ന്്്ണ്്്.

ഭോപ്്ാൈിലൈമൈയാളംപഠനഭകബദ്്്ങ്്ളിഭൈക്്്15ന്ബപ്ഭേരഭോത്്േം
ദോപ്്ാല:ദകരളെരക്്ാരിമ്്്െലയാളംെിഷ
ന്ൊയിദെരന്്്യ്ഹണറ്്ഡ്െലയാളിഅ
ദോെിദയഷനദോപ്്ാലനടത്്്ന്്ദോപ്്ാലി
മലൊത്ഭാഷാപഠനദകപന്്്ങ്്ള്മടഉദഘ്ാടന
വം്ഓണഹലനെലയാളംെിഷനക്്ാെിമ്്്
പപ്ദവശദോത്്വം15ന്ശനിയാഴെ്അഞ്്്െ
ണിമ്തലഓണഹലനായിസം്പ്്ാറ്്്ദോെി
ല്മടനടക്്്ം.

െംവിധായകനം്എഴ്ത്്്കാരന്ൊയസ്
രയ്ക്ഷണ്മ്രത്്ിപഠനദകപന്്്ങ്്ള്മടഉദഘ്ാ

ടനംനിരവഹിക്്്ം.െലയാളംെിഷനഡയറകറ്്്
രമപ്ൊഫ.സ്ജസ്െനദോരജ്മ്ഖയ്ാതിഥി
യാകം്.രജിെപ്ട്ാരദെത്ൊധവനപപ്െംഗി
ക്്്ം.മ്നമ്ഖയ്െപത്്്ികെലനാഥ,്െംസ്്ാ
നക്ഷിെപത്്്ികെലപദട്്ല,ഗായികര
ഞജ്ിനിദോെ്എന്്ിവരആശംെകളദന
രം്.

െൊജംഭാരവാഹികളം്െലയാളംെിഷനി
മലഅധയ്ാപകരം്125ലധികംെലയാളംെി
ഷനവിേയ്ാരഥികളം്രക്്ിതാക്്ളം്പമങ്്ട്

ക്്്ന്്െദമ്്ളനത്്ിലക്ട്്ികള്മടയം്അ
ധയ്ാപകര്മടയം്വിവിധകലാപരിപാടിക
ളം്ഉണ്്ായിരിക്്്ം.തത്്െയെംദപ്പഷണം
unitedmalayaleeassociationyoutubelinkല
ലഭിക്്്ം.

െലയാളംെിഷനക്്ാസ്കളിലഇനിയം്
ദപര്കളരജിെദ്പ്ടഷനമെയ്്ാനൊക്്ി
യ്ള്്പഠിതാക്്ള്മടരക്്ിതാക്്ളദോപ്്ാ
ലെലയാളംെിഷനഭാരവാഹികള്ൊയിെ
ധ്്മപ്്ട്്്തങ്്ള്മടക്ട്്ികമളെലയാളംഭാ

ഷഭാഷപഠിക്്ാനദെരക്്ണം.മോദോണ
െഹാൊരിമ്ലംഈെലയാളംക്്ാസ്കളഓ
ണഹലനായിഎല്്ാഞായറാഴെ്യം്ഗ്ഗിള
ക്്ാെ്റ്െില്മട40െിനിറ്്്വമരഉണ്്ാകം്.

നിലവിലനാല്ദോഴ്സ്കളാണ്െലയാ
ളംെിഷനനടത്്്ന്്ത.്പപ്ാഥെികദോഴെ്ാ
യകണിമ്ക്ന്്യിദലക്്്ള്്പപ്ദവശനൊ
ണ്ഇദ്പ്ളനടക്്്ന്്ത.്ആറ്വയെ്പ്ര
ത്്ിയായആരക്്്ംെരട്്ിഫിക്്റ്്്ദോഴെ്ി
ന്ദെരാം.ത്ടരന്്്ഡിദ്ല്െ(സ്രയ്കാത്്ി)

ഹയരഡിദ്ല്െ(ആമ്്ല),െീനിയരഹയര
ഡിദ്ല്െ(നീലക്്്റിഞ്്ി)ദോഴ്സ്കളപക്
ൊന്പക്െംമെയ്്ാം.ഈദോഴ്സ്കളപ്ര
ത്്ീകരിക്്്ദ്പ്ളനാട്്ിമലെലയാളംവിഷ
യത്്ിലപത്്ാംക്്ാെിന്തത്്്ലയ്ൊയനി
ലവാരത്്ിദലക്്്ഈക്ട്്ികളഎത്്ിദച്്ര്
കയം്െരട്്ിഫിക്്റ്്്നലക്കയം്മെയ്്്ം.
എല്്ാദോഴ്സ്കളം്ൌജനയ്ൊണ.്പപ്ദവ
ശനത്്ിനം്െറ്്്വിവരങ്്ളക്്്ം:
9826218796,9893040366,9755548844.

=അശവ്തി:ആത്്വിശവ്ാെംവരധിക്്്ം.പ്തി
യവയ്ാപാരംത്ടങ്്്വാന്്തീര്ൊനിക്്്ം.െര്്വ്്
കാരയ്വിജയത്്ാല്്െൊധാനമ്ണ്്ാകം്.
=ഭരണി : അനയ്ര്മട ആവശയ്ങ്്ള്് ൊധിപ്്ി
ക്്്ം.സ്ഖഭക്്ണവം്സ്ഖസ്ഷ്പത്ിയം്ഉ
ണ്്ാകം്. െദ്നഹെധ്്ത്്ിന് മ്ലയ്ം പപ്കടൊ
കം്.
=കാര്്ത്്ിക:അഭിപപ്ായവയ്തയ്ാെങ്്ള്്പരിഹ
രിക്്്ം.ആശയങ്്ളം്ആപഗ്ഹങ്്ളം്യാഥാരഥയ്
ൊകം്.ജീവനക്്ാര്്ക്്ഉപഹാരങ്്ള്്നല്്കം്.
=ദരാഹിണി:അെിതാദവശംനിയപത്്്ിയക്്്ണം.
പട്്ണവികെനം ഉണ്്ാക്മെന്്റിവ് ല ഭിച്്തി
നാല്്ഭ്െിവിലപ്നതലക്്്ാലംഉദപക്്ിക്്്ം.
=െകയിരം:ആപഗ്ഹിയക്്്്ന്്കാരയ്ങ്്ള്്ൊധി
ക്്്ം.ഗ്ഹപപ്ദവശെടങ്്്നിര്്വ്്ഹിക്്്ം.െവ്സ്്
തയം്െൊധാനവം്ഉണ്്ാകം്.
=തിര്വാതിര : പരിപശ്െത്്ിന് പ്രണഫലമ്
ണ്്ാകം്.പദ്്തിെെര്്പ്്ണത്്ിന്അത്്ിെര്പ
ദരഖതയാറാകം്.വയ്വസ്്കള്്പാലിക്്്ം.
=പ്ണര്്തം:െംഗളകര്്മ്്ങ്്ളില്്പമങ്്ട്ക്്്ം.
ൊമ്്ത്്ികഅനിശ്്ിതാവസ്്പരിഹരിയക്്്
മപ്്ടം്. അന്ക്ലൊയ ഉദേ്യാഗൊറ്്ത്്ിന് അ
ന്െതിലഭിക്്്ം
=പ്യ്്ം : ആപഗ്ഹങ്്ള്് െഫലൊകം്. െനസ്്
ദത്ാ്ഷമ്ണ്്ാകം്.ആദരാഗയ്വം്ഐശവ്രയ്വം്
െവ്സ്്തയം്െൊധാനവം്ഉണ്്ാകം്.
=ആയിലയ്ം : ദ്സ്്ംശയങ്്ള്് ആധിയക്്്് വഴി
മയാര്ക്്്ം.മ്ന്്ദകാപംനിയപത്്്ിയക്്്ണം.വയ്
വസ്്കള്്പ്ര്്ത്്ീകരിയക്്്്വാന്്ൊധിയക്്്്
കയില്്.
=െകം:അെദ്്ങ്്ളില്്നിന്്്ംഒഴിഞ്്്ൊറാന്്
ഉള്്ദപ്പരണയ്ണ്്ാകം്.ആത്്പപ്ശംെഅര്ത.്
വയ്ാപാരവിതരണരംഗങ്്ളില്്ൊന്്്യംഅന്ഭവ
മപ്്ടം്.
=പ്രം:കീഴജ്ീവനക്്ാര്മടെഹകരണമ്ണ്്ാ

കം്.ഉത്്ാഹവം്ഉദമ്്ഷവം്വരധിക്്്ം.ൊമ്്
ത്്ികസ്്ിതിമെച്്മപ്്ടം്.ദപ്പാത്്ാഹനെമ്്ാ
നംലഭിക്്്ം.
=ഉപത്ം:െംയ്ക്്െംരംഭത്്ില്്പങ്്്ദെരം്.
പപ്ാദയാഗികവശംെിത്്ിച്്്പപ്വര്്ത്്ിയക്്്്ന്്
തിനാല്്ലക്്്യപപ്ാപത്ിദനടം്.െമ്്ത്്്വരധി
ക്്്ം.
=അത്്ം:വെത്്തര്്ക്്ംപരിഹരിക്്്ം.വയ്ാപാ
രത്്ില്്ദനട്്മ്ണ്്ാകം്.ആത്്വിശവ്ാെവം്പപ്
വര്്ത്്നക്്െതയം്വരധിക്്്ം.
=െിപത്:വരവം്മെലവം്ത്ലയ്ൊയിരിക്്്ം.പ
രെപ്രവിശവ്ാെംനട്്മപ്്ട്്തിനാല്്െംയ്ക്്
െംരംഭത്്ില്്നിന്്്ംപിമ്്ാറം്.പപ്തീക്്ിച്്പ
ണംലഭിയക്്്്കയില്്.
=ദൊതി:ക്ട്തല്്ഉത്്രവാേിതവ്ങ്്ള്്ഏമറ്്ട്
ക്്്വാന്്തയാറാകം്.ക്ട്തല്്വിെത്്തിയ്
ള്്ഭ്െിയില്്പ്രപണിആരംഭിക്്്ം.
=വിശാഖം:െജീവൊന്്ിദ്്്യത്്ാല്്പപ്വര്്ത്്
നരംഗംപ്ട്്ിമപ്്ടം്.മ്ടങ്്ിക്്ിടപ്്്ള്്വഴിപാട്
കള്്മെയത്്തീര്്ക്്്ം.
=അനിഴം :നീതിപ്ര്്വ്്മ്ള്്െെീപനംെര്്വ്്
കാരയ്വിജയത്്ിന് വഴിമയാര്ക്്്ം. െത്് തയ്
ര്്ഹൊയദെവനംകാഴെ്മവയക്്്്വാന്്ൊധി
ക്്്ം.ഉന്്താധികാരെിദ്്ിയ്ണ്്ാകം്.
=ത്ദക്്ട്്:പപ്തയ്്പകാരംമെയ്്്വാന്്അവെര
മ്ണ്്ാകം്.ഗ്ഹത്്ിമ്്്അറ്്ക്റ്്പണികള്്ത്
ടങ്്ിമവക്്്ം.ക്ടം്െത്്ില്്െവ്സ്്തയം്െൊ
ധാനവം്ഉണ്്ാകം്.

=മ്ലം : മ്ടങ്്ിക്്ിടപ്്്ള്് വഴിപാട്കള്് മെ
യത്്തീര്്ക്്്ം.െംഗളദവളകളില്്പമങ്്ട്ക്്്വാ
നവെരമ്ണ്്ാകം്.പ്പത്മ്്്പപ്കീര്്ത്്ിയില്്െ
ദത്ാ്ഷംദതാന്്്ം.
=പ്രാടം:ആശയങ്്ള്്അത്്ിെൊയിഅപരാധ
ത്്ില്്കലാശിക്്്ം.കാരയ്ൊദ്്്യങ്്ള്്കാല
താെെമ്ണ്്ാകം്.െര്്ച്്കള്്പരാജയമപ്്ടം്.
പണംനട്്മപ്്ടം്.
=ഉപത്ാടം : െതയ്െധ്്ൊയി പപ്വര്്ത്്ി
യ്ക്്്ന്്തില്്ആത്്ാഭിൊനംദതാന്്്ം.സ്ഖ
ഭ ക്്ണവം് സ്ഖസ്ഷ്പത്ിയം് ഉണ്്ാകം്.
ഗ്ഹംവാങ്്്വാന്്തീര്ൊനിക്്്ം.
=തിര്ദവാണം : പപ്തിെധ്്ികമള അതിജീ
വിയ്ക്്്വാന്്ൊധിക്്്ം.െംഗളകര്്മ്്ങ്്ള്്
ക്്് ദനത്തവ്ംനല്്കം്.െത്്ാനെംരക്്ണ
ത്്ാല്്ആശവ്ാെംദതാന്്്ം.
=അവിട്്ം:പ്തിയെദ്നഹെധ്്ംഉടമലട്
ക്്്ം. െദഹാേരമ്്് നിര്്െധ്്ത്്ാല്് പ്
ര്്വ്്ീകെവ്ത്്്ഭാഗംമവയ്ക്്്വാന്്തയാറാ
കം്.
=െതയം :പരെപ്രവിര്ദ്്ൊയആശയങ്്
ള്് വന്്്ദെരം്. ജീവിതപങ്്ാളിയ്മട നിരദേ
ശങ്്ള്്െവ്ീകരിയ്ക്്്കയാണ്നല്്ത.്വാഹ
നഉപദയാഗംഉദപക്്ിയ്ക്്ണം.
=പ്ദരാര്ട്്ാതി:മ്ന്്ദകാപംനിയപത്്്ിയ്ക്്
ണം.െര്്ച്്കള്്പരാജയമപ്്ടം്.ആധിവരധി
ക്്്ം.അനാവശയ്െിത്്കള്്ഉദപക്്ിക്്ണം.
=ഉപത്ട്്ാതി:പപ്വര്്ത്്നക്്െതവരധിക്്്ം.
വിേഗദ്്്നിരദേശംദതടിപ്തിയപപ്വര്്ത്്ന
ങ്്ള്്പണംമ്ടക്്്ം.െന്്്ക്്ള്്വിര്ന്്്വ
രം്.
=ദരവതി :െഹപാഠിമയകാണ്വാനം്ഗത
കാലെെ്രണകള്്പങ്്്മവയ്ക്്്വാനം്അവ
െരമ്ണ്്ാകം്.െഹപപ്വര്്ത്്കര്മടെഹാ
യെഹകരണങ്്ളാല്്െൊധാനമ്ണ്്ാകം്.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബര്ഹ്്ബര്ീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണനനമ്്്തിരിപ്്ാട്

രാജസ്്ാനിൽ ഇന്്് 
അവിശവ്ാസപര്മേയം

രണ്്ര ലക്്ം കടന്്് ആതധ്്്, 

മെഹന്:്മോവിഡ്വയ്ാപന
ആശങ്്യക്്്്മതല്്്ംശെനെി
ല്്ാമതേക്്ിദണത്്്യ.ഇര്പ
ത്്ാറായിരത്്ിദലമറപ്തിയ
ദകസ്കളേിവെംറിദപ്്രട്്്
മെയ്്്ന്്്ഈദെഖലയില.
ആപധ്്്പപ്ദേശിലമൊത്്ം
ഹവറെെ്ാധിതരരണ്്രല
ക്്ംപിന്്ിട്്ദപ്്ളകരണാടക
യിലെംസ്്ാനആദോഗയ്വ
ക്പ്്ിമ്്്ഇന്്മലരാപത്ിയി
മലകണക്്ന്െരിച്്്ദോഗ
ൊധിതരരണ്്്ലക്്ംകടന്്്.

ഓഗറ്്്്്ഏഴിന്മൊത്്ം
ഹവറെെ്ാധിതരരണ്്്ല
ക്്ത്്ിമലത്്ിയആപധ്്്യി
ലപിന്്ീട്അഞ്്്േിവെം
മോണ്്ാണ്രണ്്രലക്്ംപി
ന്്ിട്്ത.്അട്ത്്ിമടപലേിവ
െങ്്ളിലം്പതിനായിരത്്ി
ദലമറപ്തിയദോഗികമളആ
പധ്്്കമണ്്ത്്ി.െഹാരാപട്്്
യക്്്്ംതെിഴന്ാടിനം്പിന്്ി
ലരാജയ്ത്്്മ്ന്്ാംസ്്ാന
ത്്്ൊണ്ദോഗൊധിതര്മട
എണ്്ത്്ിലആപധ്്്.

കഴിഞ്്േിവെം6,597ദപര
ക്്്ക്ടിയാണ്ആപധ്്്യില
ദോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്ദൊ
െിറ്്ിവിറ്്ിനിരക്്്9.59ശതൊ
നൊയിഉയരന്്ിട്്്ണ്്്.93ദപര
ക്ടിആപധ്്്യിലെരിച്്്.ഇ
ദോമടെംസ്്ാനമത്്മൊ
ത്്ംമോവിഡ്െരണം2,296
ആയിട്്്ണ്്്.മൊത്്ംദോഗ
ൊധിതര2,54,146.ദോഗമ്
ക്്രായത്1,61,425ദപരാണ.്
ആകറ്്്ിവ്ദകസ്കള90,000
പിന്്ിട്്്.

ബ്ധനാഴെ്പപ്തിേിനവര
ധനയിലപ്തിയമറദക്്ഡി
ട്്്കരണാടക.24െണിക്്്റി
ലസ്്ിരീകരിച്്ത്7,883പ്തി
യദകസ്കള.ഇന്്മലരാപത്ി
ദോമടെംസ്്ാനആദോഗയ്
െപത്്്ാലയത്്ിലനിന്്്ലഭിച്്
കണക്്്പപ്കാരം6,706ദകസ്
കളക്ടിസ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.
ഇദോമടമൊത്്ംദോഗൊ
ധിതര2,03,200മലത്്ി.രണ്്്
േിവെംമോണ്്്206ദപരാണ്
കരണാടകയിലെരിച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്ഇദോമടമൊത്്ംെര

ണെംഖയ്3,613മലത്്ിയിട്്്
ണ്്്.78,337ആകറ്്്ിവ്ദകസ്ക
ളാണ്ഇദപ്്ഴ്ള്്ത.്1.21ലക്്
ത്്ിദലമറദപരദോഗമ്ക്്രാ
യിട്്്ണ്്്.

രണ്്്േിവെത്്ിനിമട
11,700ദലമറദപരക്്ാണ്തെി
ഴന്ാട്്ിലദോഗൊധസ്്ിരീക
രിച്്ത.്238ദപര48െണിക്്്റി
ലെരിച്്്.ഇന്്മലരാപത്ിയി
മലെംസ്്ാനആദോഗയ്െ
പത്്്ാലയത്്ിമ്്്കണക്്്പപ്
കാരംമൊത്്ംദോഗൊധിത
ര3.20ലക്്ത്്ിമലത്്ിയിട്്്
ണ്്്.െരണെംഖയ്5400ന്മോ
ട്്ട്ത്്്.53,000ദലമറദപരഇ
ദപ്്ളെികിത്്യില്ണ്്്തെിഴ
കത്്്.

ദകരളത്്ിലം്മതലങ്്ാന
യിലം്ആയിരത്്ിദലമറദക
സ്കളറിദപ്്രട്്്മെയ്്്ന്്ത്
ത്ടര്കയാണ.്ദകരളത്്ിലഇ
ന്്മല1,564ദപരക്്ാണ്ദോ
ഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്പപ്തിേിനവ
രധനയിമലമറദക്്ഡ.്ഇതി
ല1,380ദപരക്്്ംദോഗമ്ണ്്ാ
യത്െമ്്രക്്ത്്ില്മട.

ബ്ധനാഴെ്1,897പ്തിയ
ദകസ്കളകമണ്്ത്്ിയമതല
ങ്്ാനയിലഇന്്മല1,931ദപര

ക്്്ക്ടിയാണ്ദോഗംസ്്ി
രീകരിച്്ത.്െംസ്്ാനമത്്
മൊത്്ംദോഗൊധിതര
86,000കടന്്ിട്്്ണ്്്.ബ്ധനാ
ഴെ്481ദകസ്കദോമടപപ്തി
േിനവരധനയിലമറദക്്ഡി
ട്്പ്ത്ദച്്രിയിലഇന്്മല
സ്്ിരീകരിച്്ത്305ദകസ്ക
ളക്ടിയാണ.്മൊത്്ംദോഗ
ൊധിതര6,400കടന്്്.

പ്ത്ദച്്രിയിലകഴിഞ്്േി
വെംമോവിഡ്ൊധിച്്്െരി
ച്്വരിലമ്നതദദ്്ശെവ്യംഭര
ണവക്പ്്്െപത്്്ിഎ.ഏല്െ
ഹലയം്ഉളമപ്്ട്ന്്്ണ്്്.ജി
പെ്റിലെികിത്്യിലായിര്
ന്്്അദദ്്ഹം.ശവ്ാെതടെം
മ്ലംരണ്്്േിവെംമ്നപ്ആ
ശ്പപത്ിയിലപപ്ദവശിപ്്ിച്്താ
ണ്അമ്്ത്്ഞ്്്കാരനായമ്
നെപത്്്ിമയ.മോവിഡ്പരി
ദോധനയിലമൊെിറ്്ീവായി.
രണ്്ായിരത്്ിമ്്്ത്ടക്്ത്്ി
ലഎന്്.രംഗെവ്ാെിയ്മടദോ
ണപഗ്െ്െരക്്ാരിലെപത്്്ി
യായിര്ന്്ഇദദ്്ഹംഅന്്്നി
യെെഭയിമലത്്ിയത്പ്ത്
ദച്്രിെക്്ളദോണപഗ്െ്ടി
ക്്റ്്ിലാണ.്പിന്്ീട്ദോണപഗ്
െിമലത്്ി.

രണ്്്ൈക്്ം
പിന്്ിട്്്കർണാടക

െംഗള്ര:്മോവിഡ്ദോഗമ്ക്്ിദനടിയ
കരണാടകമ്നമ്ഖയ്െപത്്്ിെിദ്്രാെയ്്
ആശ്പപത്ിവിട്്്.അദദ്്ഹത്്ിമ്്്െകനം്
ദോണപഗ്െ്എംഎലഎയ്ൊയദോ.യ
തീപന്്്െിദ്്രാെയ്്യം്ദോഗമ്ക്്നായി
ആശ്പപത്ിയിലനിന്്്ഡിെെ്ാരജ്മെ
യ്്മപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.രണ്്്മടസ്്്്്കളമനഗറ്്ീവാ
യതിമനത്്്ടരന്്ാണ്െിദ്്രാെയ്്മയ
ഡിെെ്ാരജ്മെയത്മതന്്്ആശ്പപത്ി
വ്ത്്ങ്്ള.ഓഗറ്്്്്മ്ന്്ിനാണ്ഇദദ്്ഹ
മത്്െണിപ്്ാലആശ്പപത്ിയിലപപ്ദവശിപ്്ിച്്ത.്ഇദത
ആശ്പപത്ിയിലെികിത്്യിലായിര്ന്്മ്ഖയ്െപത്്്ിെി.
എെ.്മയേിയ്രപ്്ദനരദത്്ദോഗമ്ക്്ിദനടിയിര്ന്്്.

സിദ്്രാമയ്്
ആശപ്തര്ി വിട്്്

നീറ്്്പരീക്്
ഓണ്്ലൈനായി
നടത്്ാന്്കഴിയില്്
നയ്്ഡല്്ഹി:മജഇഇ(മെയി
ന്്)പരീക്്ാൊത്കയില്്
മെഡിക്്ല്്പപ്ദവശനത്്ി
ന്ള്്നീറ്്്പരീക്്ഓ
ണ്്ഹലനായിനടത്്ാന്്
കഴിയിമല്്ന്്്നാഷണല്്
മടറ്്്്ിങ്ഏജന്്െി.സ്
പപ്ീംദോടതിയില്്ഫയല്്
മെയത്െതയ്വാങമ്്ല
ത്്ിലാണ്ഇക്്ാരയ്ംവയ്
ക്്ൊക്്ിയത.്ഗള്്ഫ്രാ
ജയ്ങ്്ളില്്നീറ്്്പരീക്്
യക്്്്മെ്്്റ്കള്്അന്
വേിക്്ാന്്കഴിയിമല്്ന്്്ം
െതയ്വാങമ്്ലത്്ില്്വയ്
ക്്ൊക്്ിയിട്്്ണ്്്.ജറ്്്്ി
െ്എല്്.നാദഗ
ശവ്രറാവ്വി
മ്്്അധയ്ക്്
തയില്ള്്മെ
ഞ്്്െതയ്വാ
ങമ്്ലംഇന്്്
പരിഗണിക്്്ം.

നീറ്്്പരീക്്
യക്്്്ഗള്്ഫ്രാജയ്ങ്്ളില്്
മെ്്്റ്കള്്അന്വേിക്്
ണമെന്്വശയ്മപ്്ട്്്നല്്കി
യഹര്്ജിപരിഗണിക്്മവ
യാണ്ഓണ്്ഹലന്്ആയി
പരീക്്നടത്്ിക്്്മടഎ
ന്്്സ്പപ്ീംദോടതിജ്
ഹല29ന്ദകപന്്്െര്്ക്്ാ
രിദോട്ആരാഞ്്ിര്ന്്
ത.്എന്്ാല്്2016മ്തല്്
നീറ്്്പപ്ദവശനപരീക്്
ദോേയ്ക്്ടലാെ്നല്്കി
യാണ്നടത്്്ന്്ത.്ഓ
ണ്്ഹലന്്പപ്ദവശനപരീ
ക്്എന്്ത്പപ്ാദോഗികെ
മല്്ന്്്ംനാഷണല്്മടറ്്്്ി
ങ്ഏജന്്െിവയ്ക്്ൊക്്ി
യിട്്്ണ്്്.ഒദരേിവെം,ഒര്
ഷിഫറ്്്ില്്ഒദരെെയൊണ്
നീറ്്്പരീക്്നടദ്ത്ണ്്
ത.്പരീക്്യ്മടഏകീക്

തെവ്ഭാവംനിലനിര്്ത്്ാ
ന്്ഇത്അനിവാരയ്ൊമണ
ന്്്ംെതയ്വാങമ്്ലത്്ി
ല്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയിട്്്ണ്്്.

മെഡിക്്ല്്ദോഴ്സ്ക
ളിദലക്്്നടക്്്ന്്പപ്ദവ
ശനപരീക്്യായനീറ്്ിമന
യം്മെഡിക്്ല്്ഇതര
ദോഴ്സ്കള്മടപപ്ദവശ
നത്്ിന്ആയിനടക്്്ന്്
മജഇഇപരീക്്മയയം്ത
മ്്ില്്താരതെയ്ംമെയ്്ാന്്
കഴിയിമല്്ന്്്ംനാഷണല്്
മടറ്്്്ിങ്ഏജന്്െിവിശേീ
കരിച്്ിട്്്ണ്്്.മോവിഡിമന
ത്ടര്്ന്്്നാട്്ില്്എത്്ാ

ന്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ന്്വിേയ്ാ
ര്്ഥികള്്ക്്ായിഗള്്ഫില്്
നീറ്്്പരീക്്ാദകപന്്്ംഅ
ന്വേിക്്ണമെന്്്ആവ
ശയ്മപ്്ട്്്ഖത്്ര്മകഎം
െിെിയം്ഒമ്്ത്രക്്ാ
കര്്ത്്ാക്്ള്ൊണ്സ്
പപ്ീംദോടതിമയെെീപി
ച്്ിരിക്്്ന്്ത.്നിലവില്്
നാലായിരദ്ത്ളംവിേയ്ാ
ര്്ഥികളാണ്നീറ്്്പരീക്്
എഴ്താന്്വിവിധഗള്്ഫ്
രാജയ്ങ്്ളില്്നിന്്്അദപ
ക്്ിച്്ിട്്്ള്്ത്എന്്്ഹ
ര്്ജിക്്ാര്്ക്്്ദവണ്്ിഹാജ
രായഹാരീെ്െീരാനം്പ
ല്്വിപപ്താപം്കഴിഞ്്ത
വണദോടതിയില്്ച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ിയിര്ന്്്.ഇതില്്പ
ക്തിയില്്അധികവം്െല
യാളികളാണ.്

ഇഐഎകരടു
പരുാകേശികഭാഷകളിലുു
പുറതുുിറകുുണം
നയ്്ഡല്്ഹി: പരിസ്്ിതി ആ
ഘാതപഠനത്്ിന്പപ്ാദേശിക
ഭാഷകളില്് കരട് വിജ്്ാപ
നം പ്റത്്ിറക്്ണമെന്് ഉ
ത്്രവ്നടപ്്ാക്്ാത്്ത്ച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ി പരിസ്്ിതി മെപക്ട്്റി
മക്്തിരായ ദോടതിയലക്്്യ
ഹര്്ജി സ്പപ്ീം ദോടതി ദറ്്്് 
മെയത്.് കരട് വിജ്്ാപനം
പപ്ാദേശികഭാഷകളില്്പപ്െി
ദ്്ീകരിക്്ണംഎന്്ായിര്ന്്്
ഹഹദ്ക്ടതി ഉത്്രവ.് പപ്ാ
ദേശിക ഭാഷകളില്് കരട് വി
ജ്്ാപനംപ്റത്്ിറക്്ിമൊ
ത്ജനാഭിപപ്ായംദതടണമെന്്്
സ്പപ്ീംദോടതിനിര്്ദദ്്ശിച്്്.

ഹിന്്ിയിലം്ഇംഗ്്ീഷിലം്ൊ
പത്ദെ കരട് വിജ്്ാപനം ഇറ
ക്്ാനാക്എന്്ായിര്ന്്്ദക
പന്്്നിലപാട.്ദകപന്്്ത്്ിമ്്്എ
തിര്്പ്്്കള്് ഹഹദ്ക്ടതിയി
ല്്തമന്്ഉന്്യിക്്ണമെന്്്ം
സ്പപ്ീംദോടതിപറഞ്്്.

സുപരുീംകോടതിയിലുു
സതയുവാങമുുലം

പെട്്ിമട്ി ദര്ന്് സ്്ലം സന്്ർശിച്്തിന ്ശശഷം ഗവർണർ ആരിഫ ്മഹ്മ്്ദ ്ഖാൻ, മഖ്യ്മനന്്്ി െിണറായി വിജയൻ എന്്ിവരപ്ട
ശേതത്വ്ത്്ിൽ ശേർന്് ഉന്്തതല ശോഗം. മ നന്്്ി മാ രാ യ എം. എം മ ണി, ഇ  േ നന്്് ശശ ഖ ര ൻ എന്്ിവർ സമീെം. 
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സൗജനയ്ഓണക്്ിറ്്്വിതരണംആരംഭിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:ടൊവിഡുകാെതുു്ജന
ങുുളുടെ ഭഷുുുയസുരഷുു സംരഷുുികുുാന ഭ
ഷുുുയടോതുവിതരണവകുപു്ുനെതുുിവരുനുു
തേുവരതുുനങുുളശുുാഘനീയടമനുുുമതനുുുിക
െകംേളുുി സുദരതദുുുന. മഹാമാരി വരുതുുി
ടവചുുകഷുുതയിൽടേടു്ുസംസുുാനടതുുഒരാ
ള ദോലംു േടുുിണിയിൊകരുടതനുു് സം
സുുാനസരകുുാരിനുനിരബനുുമുടണുുനുുും
അതിടുുുഭാഗമായാണുഓണകുുിറു്ുവിതരണ
ടമനുുുംമതനുുുി.ഓണദുതുെനുബനുുിചുുുസ
രകുുാരനൽകുനുുസൗജനയുഭഷുുുയകിറുുിടുുു
സംസുുാനതെവിതരദോദഘുാെനംനിരവ
ഹിചുുുസംസാരികുുുകയായിരുനുുുഅദദുുഹം.
വടുുിയുരകുുാവ,ു കാഞുുിരംോറ എആര
ഡി32ൽനെനുുചെങുുിൽഭഷുുുയടോതുവിത
രണവകുപു്ുമതനുുുിേി.തിദോതുുമനഅധയു
ഷുുതവഹിചുു്കിറുുുകളുടെആേയുവിതരണം

നിരവഹിചുുു.മഹാമാരികുുുമുനുുിൽേകചുുു
നിൽകുുാടതജനങുുളുടെഭഷുുുയസുരഷുുകുു്
ദവണുുിതേുവരതുുികുുുനുുവകുപുു്ജീവനകുുാ
ടരഅഭിനദുുികുുുനുുതായംുമതനുുുിേറഞുുു.
11ഇനങുുളഉളടപുുടുു500രുേവിെയുളുു
കിറുുാണുേദുുതിതേുകാരംടോതുവിതരണ
ദകതദുുുങുുളവഴിജനങുുളകുു്െഭയുമാകുുുനുു
ത.ുആേയുഘടുുതുുിൽഅദനുുുയാേയകാരഡുെമ
കളകുുാണുകിറു്ുെഭികുുുക.27നുമുനപുമറുുു
വിഭാഗങുുളകുുുംകിറുു്െഭയുമാകുുും.വി.ടക.
തേുശാനുു്എംഎൽഎമുഖയുാതിഥിയായചെ
ങുുിൽടഡേയുുടുുിദമയരരാഖിരവികുമാര,വാ
രഡുകൗണസിെരകാഞുുിരംോറരവി,ഭ
ഷുുുയവകുപു്ുടസതകുടുുറിേി.ദവണുദോോൽ,
ഭഷുുുയവകുപു്ുഡയറകറുുുരഹരിതവി.കുമാര,
ജിലുുാസതലുുഓഫിസരജെജറാണിതുെ
ങുുിയവരംുേടകുുടുതുുു.

ഓണക്്ാലലത്്സൗജനയ്ഭക്്്യസാധനങ്്ള്ലടസംസ്്ാനതലവിതരകോതഘ്ാടനംഭക്്്യ
െനത്്്ിപി.തികോത്്െൻ,സാംസക്ാരികവക്പ്്്െനത്്്ികടകംപള്്ിസ്കരനദ്്്ൻഎന്്ിവർതിര്
വനത്്പ്രത്്്നിർവഹിക്്്ന്്്.

സലോദരിമയമൊന്്്,മാതാപിതാക്്ൾക്്്ം
വിഷംമൊട്ത്്്,യ്വാവ്കസ്്്്ഡിയിൽ
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
കാസരദോഡ:ുബളാൽുുഅരികുുലുുിടെഓെി
കുുൽുുടബനുുിയുടെമകളുുആനദമരിയു
ടെ(16)മരണംടൊെോതകം.ഐസ്തകുീ
മിൽുുവിഷംകെരുുതുുികുടംുബടതുുമുഴുവ
നുുടൊലുുാനുു തശുമിചുുമുതുുസദോേരനുു
ആൽുുബിനുുടബനുുി(22) ടവളുുരികുുുണുു്
ടോെീസ്കസുുുുഡിയിൽുു.േിതാവുടബനുുി,
മാതാവുടബസിഎനുുിവരംുവിഷംകെര
തുുിയഐസ്തകുീംകഴിചുു് ചികിതുുയിൊ
ണ.ുടബനുുിഅതീവഗുരുതരനിെയിൽുുകാ
ഞുുങുുാടുജിലുുാആശുേതതുിയിലംുമാതാ
വു ടബസി കണുുുരുു മിംസിലുമാണു ചികി
തുുയിൽുുകഴിയുനുുത.ു
മേയുവംുകചുുാവംുഉേദോഗികുുുനുുതേു
കുതകുുാരനാണുആൽുുബിനുു.േളിതുവിഭാ
ഗതുുിൽടപുുടുുയുവതിയുമായിആൽബിനു
അടുപുുമുണുുായിരുനുുതുസദോേരിആന
ദമരികു്ുഅറിയാമായിരുനുുു.കുൊടതആ
ന ദമരിദോടംു ആൽുുബിനുു ദൊശമായി
ടേരുമാറിയിരുനുുു.ഇടതലുുാംമാതാേിതാ
കുുദോടുേറയുടമനുുസംശയംമുെംഐ
സ്തകുീമിൽുുവിഷംകെരുുതുുിടയനുുാണുസം

ശയികുുുനുുത.ുആൽുുബിടന ഇനുുടെ രാ
തതുിവീടുുിൽുുനിനുുുംടോെീസ്കസുുുുഡിയി
ടെടുതുുു.കാഞുുങുുാടുഡിതവഎസേ്ി
യുടെദനതുതവുതുുിലുളുുഅദനുവഷണസം
ഘമാണു ദകസദനുവഷികുുുനുുത.ു ദൊേയും
ടചയുുെിൽുുആൽുുബിനുുകുറുുംസമുുതിചുുതാ
യിസുചനയുണു്ു.
വീടുുുകാടരഒനുുാടകവകവരുതുുുകയാ
യിരുനുുുയുവാവിടുുു െഷുുുയടമനുുുകരു
തുനുുു.ഐസ്തകുീംകഴിചുുതനികുുുംദേഹാ
സവുാസുുുയംഉടണുുനുു്ആൽുുബിനുുേറഞുുി

രുനുുു.തുെരുുനു്ുചികിതുുദതടുക
യംുടചയതുിരുനുുു.എനുുാൽുുആ
ൽുുബിനുവിഷംഅകതുുുടചനുു
തിടുുുെഷുുണങുുളിടലുുനു്ുദോ
കറുുുരുുമാരുുദനരടതുുതടനുുടവളി
ടപുുടുതുുി.
ഒരാഴചു മുമുു് വീടുുിലുണുുാകുുി
യഐസ്തകുീംഅനുുുതടനുുആ
നദമരിയംുടബനുുിയംുധാരാളം
കഴിചുുു. ആൽുുബിനംു മാതാവു
ടബസിയംുതഫുിഡജുിൽുുവചുുദശ
ഷംേിദറുുേിവസമാണുകഴിചുുത.ു

അനുുുമുതൽുുതടനുുആനദമരികു്ുഛരുുദുുി
യംുവയറിളകുുവംുതുെങുുി.എനുുാൽുുഅ
തുഐസ്തകുീംകഴിചുുതുടൊണുുാടണനു്ുമ
നസിൊയിലുു.കടുുനുുചായയംുടചറുനാരാ
ങുുാനീരംുരണുുുേിവസംകഴിചുുു.എനുുാൽുു
ഛരുുദുുിയംുവയറിളകുുവംുകെശൊയിതുെ
രുുനുുു.തുെരുുനുുാണുടചറുപുഴയിടെസവുകാ
രയുആശുേതതുിയിൽുുതേുദവശിപുുിചുുത.ുഇതി
നിടെടബനുുികുുുംഅസുഖംതുെങുുി.ചി
കിതുുയകുുുിെയിൽുുആനദമരികു്ുമഞുുപുുി
തുും േിെിടേടുകയംു ഓഗസുു്ുു അചുുിനു

തവകീടു്ുഅഞുുുമണിദോടെമരണടപുുടു
കയുമായിരുനുുു.
ഓഗസു്ുുുആറിനുടബനുുിയുടെനിെഗുരു
തരമാവുകയംുേയുുനുുുരിടെസവുകാരയുആ
ശുേതതുിയിൽുു തേുദവശിപുുികുുുകയംു ടച
യതു.ുഇവിടെനിനുുും ദോഗകാരണം ഭ
ഷുുുയവിഷബാധമുെമാടണനുു്കടണുുതുുി
യിരുനുുു.േിനുുീടുകണുുുരുുചാെയിടെമിം
സ് ആശുേതതുിയിലംു അവിടെ നിനുുും
ദൊഴിദകുുടുമിംസിദെകുുുംമാറുുി.ടബനുുി
യുടെകിഡനുിയുടെതേുവരുുതുുനംനിെചുുി
ടുുുണുു്. ദോധം തിരിചുുു കിടുുിയിടുുിലുു. തുെ
രുുനുുാണുകാഞുുങുുാടുജിലുുാആശുേതതുി
യിദെകു്ുടൊണുുുവനുുത.ു
ആനദമരിയുടെമടറുുരുസദോേരനുു
ബിബിനുുടബനുുിതാമരദശരിടസമിനാരി
യിൽുുതവേികവിേയുാരഥിയാണ.ുകാഞുു
ങുുാടു ഡിതവഎസേ്ി എം.േി. വിദൊദു
കുമാരുു,ടവളുുരികുുുണു്ുസരുുകുുിളുുഇനുുസ്
ടേകറുുുരുുദതുേംസേനനുു,എസഐ്തശുീോസ്
പുതുുുരുുഎനുുിവരുടെദനതുതവുതുുിലുളുു
സംഘമാണുദകസ്അദനുവഷികുുുനുുതു.

സവ്പന്യക്്്്ംസസയത്ലവിക്്്ം
ജാമയ്ംനിഷേധിച്്്;
കസ്്്്ംസിസ്്്വാദംഅംഗീകരിച്്്
ടൊചുുി:സവുരുുണകുുെതുുുമായിബനുുടപുുടുുകസുുുുംസ്ദകസി
ൽുുതേുതികളായസവുപനുസുദരഷിനംുടസയതുെവികുുുംസാ
മുുതുുികകുറുുകുതയുദൊെതിജാമയുംനിദഷധിചുുു.കഴിഞുുേി
വസംകസുുുുംസ്ഇവരുടെജാമയുാദേഷുുഎതിരുുതു്ുസവുീകരിചുു
നിെോടുഅംഗീകരിചുുുടൊണു്ുനിെവിലുളുുസാഹചരയുതുുി
ൽുുതേുതികളുുകു്ുജാമയുംനൽുുകാനാവിടലുുനു്ുദൊെതിഅറി
യിചുുു.
നിയമവിരുദുുമായിവയുാവസായികഅെിസുുാനതുുിലുളുു
കളുുകുുെതുുാണുതേുതികളുുനെതുുിവനുുത.ുേെരുുദചരുുനു്ുേ
ണംസവുരുേിചു്ുഹവാെവഴിവിദേശതു്ുഎതുുിചു്ുസവുരുുണം
കെതുുുകയായിരുനുുു.രാജയുാനുുരതെതുുിൽുുവെിയബനുു
മുളുുവരാണുതേുതികളുു.അതുടൊണുുുതടനുുവിദേശതുുു
ളുുതേുതികളുുേിെിയിൊകംുവടരജാമയുംഅനുവേികുുരുതു
എനുുായിരുനുുുകസുുുുംസിടുുുആവശയും.
അദതസമയംസംജുഉളുുപുുടെമുനുുുദേരുുതഹദകുുെതി
യിൽുുജാമയുഹരുുജിനൽുുകിയിടുുുളുുതിനാൽുുഅതിൽുുവിധിവ
രുനുുമുറയകുു്ു17നുേരിഗണികുുാടമനു്ുദൊെതിനിെോടെ
ടുതുുു.ദനരടതുുസവുപനുഉളുുപുുടെയുളുുതേുതികളുടെജാമയുാ
ദേഷുുഎനുുഐഎദൊെതിയംുതളുുിയിരുനുുു.സവുപനു
യടുകുുതിടരതേുഥമദുഷുുുയാടതളിവുടണുുനുുനിരീഷുുണദതുു
ടെയായിരുനുുുഎനുുഐഎദൊെതിജാമയുംനിദഷധിചുുിരി
കുുുനുുത.ു

കോ.ആശയക്്്്ത്ടരാം:
ഹൈകക്്ടതി
ടൊചുുി:തശുീചിതുുിരതിരുനാളുുഇനുുസുുുുിറുുുയുടു്ുദോരുുടമഡികുു
ൽുുസയനുുസസ്ആനുുഡുടെകുദൊളജിയുടെഡയറകറുുുറായി
ദോ.ആശകിദോറിനുതുെരാം.കാൊവധിനീടുുിയതുദസുുുു
ടചയതുുളളദകതദുുുഅഡമുിനിസദ്തുെറുുീവുതതുെബയുുണൽുുവിധി
തഹദകുുെതിറദു്ുടചയതു.ുഇദോടെ2025വടരആശ
കിദോറിനുതശുീചിതതുഡയറകുുരുുആയിതുെരാനാ
വംു.
അവധിറദുുാകുുിഉെനുുതിരിടകദോെിയി
ൽുുതേുദവശികുുുടമനു്ുആശകിദോരുുവയു
കുുമാകുുി.ഇനുുസുുുുിറുുുയുടു്ുദോഡിയാണു
ദോ.ആശകിദോറിടനഡയറകറുുുരുു
സുുാനതു്ുതുെരാനുുദനരദതുുഅനുവേി
ചുുത.ുഎനുുാൽുുദകതദുുുമതനുുുിസഭയുടെഅം
ഗീകാരമിടലുുനു്ുചുണുുികുുാടുുിശാസത്തുസാ
ദകുുതികമതനുുുാെയംഉതുുരവുതെഞുുു.

മത്്ായിയ്നടമരണം:നൊലീസിന്
ഹൈകക്്ടതിയ്നടവിമര്്ശo
ടൊചുുി:േതുുനംതിടുുചിറുുാറുുിൽുുഫാംഉെമമതുുായിഎ
കതുസസ്കസുുുുഡിയിൽദുരുഹസാഹചരയുതുുിൽുുമരി
ചുുസംഭവതുുിൽുുടോെീസിടനതിടരതഹദകുുെതിയു
ടെരുഷുുവിമരുുശനം.
ദുരുഹത നിറഞുുഈ സംഭവതുുിൽുു എനുു്അെി
സുുാനതുുിൊണുആതുുഹതയുയകുു്ുദകടസടുതുു
ടതനു്ുദൊെതികു്ുമനസിൊകുനുുിലുു.ഈസം
ഭവടതുുപുുറുുിദൊെതികു്ുേതുുനംതിടുുജിലുുാ
ടോെീസ്ദമധാവിവിശേീകരണംനൽുുക
ണടമനുുുംതഹദകുുെതിഉതുുരവിടുുു.
സിബിഐ അദനുവഷണം ആവശയു
ടപുുടുു്മരിചുുമതുുായിയുടെഭാരയുതഹ
ദകുുെതിയിൽുുസമരുുപുുിചുുഹരുുജിേരിഗ
ണികുുുദപുുഴാണുതഹദകുുെതിയുടെ
ഉതുുരവ.ു

വടക്്ാഞച്്രിലൈഫ്മിഷന്്പദ്്തിയിലം്
ശിവശങ്്റിന്്്ഇടനപടല്്
ടൊചുുി:വെകുുാദചുുരിയിടെതെഫുമിഷനുുേദുുതിയിൽുുമുഖയുമ
തനുുുിയുടെമുനുുതേുിനുുസിപുുൽടസതകുടുുറിഎം.ശിവശകുുറിടുുുഇെ
ടേെലുണുുായതിനുടതളിവുകളുുപുറതു്ു.തദദുുശഭരണടസതകുടുുറി
കു്ുകുറിപുുുംകരാറംുശിവശകുുരുുഅയചുുുഎനുുതിടുുുടതളിവുക
ളാണുപുറതുുുവനുുത.ു
2019ജുതെ19നാണുമുഖയുമതനുുുിയുടെതേുിനുുസിപുുൽടസതകുടുു
റിയായിരുനുുഎം.ശിവശകുുരുുതദദുുശസവുയംഭരണവകുപു്ുഅഡീ
ഷണൽുുചീഫുടസതകുടുുറിെി.ടക.ദോസിനുകുറിപു്ുനൽുുകിയത.ുമു
ഖയുമതനുുുിയുടെയുഎഇസദുുരുുശനദവളയിലുണുുാകുുിയധാരണ
തേുകാരംടറഡതുകുസു്ുുതേുതിനിധികളുുവീടുവയകുുുാനുുധനസഹാ
യംനൽുുകാനുുസനുുദുുതതേുകെിപുുിചുുിടുുുണു്ു.കരാറിടോപുുിൊനുുയു
എഇരാജകുടംുബാംഗംഎതുുുനുുു.അതുടൊണു്ുതടനുുകുറിപുുി
ടൊപുുംവചുുിരികുുുനുുകരടുകരാരുുഒരുേിവസംടൊണു്ുതടനുുനി
യമവകുപുുിടനടൊണുു്േരിദോധിപുുിചുു്നൽുുകണടമനുുായിരു
നുുുഉളുുെകുും.

തുെരുുനു്ുടസഷുുനുുവഴിഫയൽുുഅയയകുുുാടത
ജുൊയു11നുുതദദുുശവകുപു്ുഅഡീഷണൽുുചീഫു
ടസതകുടുുറി ദനരിടുു് ഫയൽുു നിയമ ടസതകുടുുറികുു്
തകമാറി.വിദേശരംഗടതുുസംഘെനയുമായു
ളുുേകുുാളിതുുതുുിനുദവണുുിയുളുുകരടുകരാരുു
ദവഗതുുിൽുുേരിദോധിചുു്നിയമടസതകുടുുറിഅ
നുു്മുനുുുമണികുു്മുമുുുതടനുുഫയൽുുമെകുുിന
ൽുുകി.കരാരുുഒപുുിടംുമുമുുുനയേരമായതീരുമാ
നംദവണടമനുുുംനിയമടസതകുടുുറിഫയെിൽുുകു
റിചുുിരുനുുു.നിയമവകുപു്ുേരിദോധിചുുകരാരുുത
ദദുുശവകുപുു്അഡീഷണൽുുചീഫുടസതകുടുുറിഅ
നുു്തടനുുശിവശകുുറിനുമെകുുുകയംുടചയതു.ുഇതിനുദശഷമാ
ണുകരാറിടോപുുിടുനുുത.ു
കരാറുമായിബനുുടപുുടുുനീകുുങുുളാരംഭികുുുനുുതുഎം.ശിവശ
കുുറിടുുുകുറിദപുുടെയാടണനു്ുതദദുുശഭരണവകുപു്ുസുുിരീകരി

കുുുനുുുണു്ു.എനുുാൽുുനിയമവകുപു്ുഅംഗീകരിചു്ുനൽുുകിയകരാ
റിൽുുേിനുുീടുമാറുുംവരുതുുിടയനുുുംസംശയികുുുനുുുണുു്.സംശ
യംബെടപുുടുുദോടെതെഫുമിഷനുുവകുപുുിടെഉദേുോഗസുുരുുആ
ശകുുയിൊണ.ു

കോക്ഡൗൺ:കോസ്്്്ൽ,
കോഡജ്്വാടകയിനത്്ിൽഇളവ്
തിരുവനനുുപുരം:ദോകഡുൗണസമയതു്ുദോസുുുുലുകളി
ലംുദോഡജുുകളിലംുതാമസികുുാതുുവിേയുാരഥികളകുുും
വയുകുുികളകുുുംവാെകയിനതുുിൽഇളവുനൽകാനചീഫു
ടസതകുടുുറിയുടെഉതുുരവ.ുദോകുഡൗണതുെങുുിയമാരചു്ു
23മുതൽഒരുമാസദതുുകു്ുദോസുുുുൽഫീസുകളഈൊകുു
രുടതനുുാണുനിരദദുുശം.
അതിനുദശഷമുളുുമാസങുുളിൽതുെരചുുയായിതാമസി
കുുാതുുവരിൽനിനുുും50ശതമാനംവാെകയീൊകുുാം.കുറചു്ു
േിവസംമാതതുംതാമസിചുുവരിൽനിനു്ുനിെവിടെതേുതിേിന
നിരകു്ുഅനുസരിചു്ുവാെകഈൊകുുാം.2015ടെദുരനുുനി
വാരണചടുുതുുിടെവകുപു്ു20(3)അനുസരിചുുാണുസംസുുാ
നദുരനുുനിവാരണഅദോറിറുുിഎകസുികയുുടുുീവുകമുുിറുുി
അധയുഷുുനായചീഫുടസതകുടുുറിഉതുുരവിറകുുിയത.ു

സവ്ാതനത്്്്യദിനം:മ്ഖയ്മനത്്്ി
പതാകഉയരത്്്ം
തിരുവനനുുപുരം:സവുാതതനുുുുയ േി
നാദോഷേരിോെികളുടെഭാഗ
മായി15നുരാവിടെഒമുുതിനു
തിരുവനനുുപുരം ടസനതെു
ൽദസുുുുഡിയതുുിൽമുഖയുമ
തനുുുി േിണറായിവിജയന
ദേശീയേതാകഉയരതുുും.
വിവിധസായുധദസനാവി
ഭാഗങുുളുടെയംു സായുധരലുുാ
തുുമറു്ുദസനാവിഭാഗങുുളുടെയംു
എനസിസിതുെങുുിയവിഭാഗങുു
ളുടെയംുഅഭിവാേയുംമുഖയുമതനുുുി
സവുീകരികുുും.

തുെരനു്ുമുഖയുമതനുുുിസവുാതതനുുുുയ
േിനസദദുുശംനൽകംു.മുനവര
ഷങുുളിദെതു ദോടെ ഭാര
തീയ വായുദസന ടഹെി
ദൊപറുുുറിൽപുഷേ്വുഷുുി
നെതുുും. േദരഡിനുദശ
ഷംടോെീസ്ഓരകുുസത്െു
അവതരിപുുികുുുനുു ദേശഭ

കുുിഗാനങുുള.ടൊവിഡുവയുാ
േനതുുിടുുു േശുുാതുുെതുുിൽ
സവുാതതനുുുുയേിനാദോഷേരിോെി
കളിൽടോതുജനങുുളകു്ുതേുദവ
ശനമിലുു.

നഴ്സിങ്സീറ്്്20%വര്്ധിപ്്ിക്്ണം:ഉമ്്ന്്ചാണ്്ി
തിരുവനനുുപുരം:നഴുസിങുബിരു
േേഠനതുുിനുനിെവിലുളുുസീറുുി
ടുുു11മെങു്ുഅദേഷുുകളുുവനുുി
രികുുുനുുസാഹചരയുതുുിൽുു20ശ
തമാനംനഴുസിങുസീറുു്കുടുുണം
എനുുാവശയുടപുുടുു്മുനുുമുഖയുതനുുുിഉ
മുുനുു ചാണുുി മുഖയുമതനുുുികുുു ക
തുുുനൽകി.
നഴസുിങു ബിരുേേഠനതുുിനു
ഇതുുവണ എഴുേതിനായിരതുുിദെടറ
കുടുുികളാണുഅദേഷുുിചുുിരികുുുനുുത.ുഎ
നുുാൽുു6,265സീറുുുകളുുമാതതുദമയുളുുു.മു
നുുവരുുഷങുുളിൽുുനടലുുരുശതമാനംകുടുുി

കളുു ദകരളതുുിനുപുറതുുു
ദോയി േഠികുുുകയായിരു
നുുുേതിവ.ുഇതുുവണടൊ
വിഡുമുെംകുടുുികളുുകു്ുപുറ
തുുുദോയി േഠികുുാനുു ബു
ദുുിമുടുുാണ.ു ആരുുടസു് ആ
നുുഡുസയനുുസ,്എനുുജിനീയ
റിങുദൊഴസുുകളുുകുു്ഇതുു
വണ20ശതമാനംസീറു്ുകുടുുി

യ മാതുകയിൽുുനഴസുിങുസീറുുുകളുടെഎ
ണുുവംു സരുുകുുാരിനു കുടുുാവുനുുദതയു
ളുുു.ഇതിനുതേുദതുയകസാമുുതുുികബാധയു
തഉണുുാകിടലുുനു്ുഅറിയുനുുു.

127സവുാതശുയദൊളജുകളംു6സരുുകുുാ
രുുദൊളജുകളുമാണുദകരളതുുിലുളുുത.ു
സവുാതശുയദൊളജുകളിടെ50ശതമാനം
സീറു്ുസരുുകുുാരിനാണ.ുദകരളടതുുവെിയ
ദോതിൽുുശാകുുീകരിചുുടോഴിൽുുദമഖെ
യാണുനഴസുിങ.ുവിദേശതുു്മെയാളിന
ഴമുാരുുകുുുനലുുഡിമാനുുഡുമുണുു്.െഷുുകുു
ണകുുിനുമെയാളികുടുുികളംുഅവരുടെ
കുടംുബങുുളംുനഴസുിങുദോെിയിലുടെ
വെിയപുദോഗതിതകവരിചുുിടുുുണുു്.ടേ
ണുുകുടുുികളുുകുു്സുരഷുുിതമായികെനുുു
ടചലുുാവുനുുടോഴിൽദമഖെകുെിയാണി
ടതനു്ുഉമുുനുുചാണുുിചുണുുികുുാടുുി.

സവ്ര്്ണാഭരണമൊത്്വിൽപനശാലയിൽ്്മെയഡ്;്
നാല്കിലലാലോളംസവ്ര്്ണംപിടിമച്്ട്ത്്്
ദൊഴിദുകുട:ു തിരുവനനുുപുരം
സവുരുുണകുുെതുുുദകസുമായിബ
നുുടപുുടു്ുദൊഴിദകുുടു്ുസവുരുുണാഭ
രണടൊതുു വിൽേനശാെയിൽുു
കസുുുുംസ് തേുിവുുുീവുവിഭാഗംനെ
തുുിയടറയഡുിൽുുകണകുുിൽുുടപുു
ൊതുുമുനുുുകിദോ820തഗുാംസവു
രുുണാഭരണങുുളുുേിെിടചുുടുതുുു.
ോളയംഎംഎംഅെി ദോഡു
സിേി ബസാറിടെ മറീന ദോ
ളുുഡിൽുുനെതുുിയടറയഡുിൊണു
ഒരുദൊെി89െഷുുംരുേവിെവ
രുനുു കണകുുിൽുുടപുുൊതുു സവു
രുുണംേിെിടചുുടുതുുത.ു ദരഖകളി
ലുുാതുു സവുരുുണമാണു േിെിടചുുടു
തുുത.ുഇനുുടെരാവിടെേദതുു
കാദോടെ ആരംഭിചുു ടറയഡുു
തവകീടുു്നാലുമണിദോടെയാണുഅവ
സാനിചുുത.ുഇവരുടെതടനുുസവുരുുണാഭര

ണനിരമാണയുണിറുുിലംുകസുുുുംസ്സം
ഘംടറയഡുുനെതുുി.ദോവിദുുപുരടതുു

യുണിറുുിൊണു ടറയഡുു നെ
തുുിയത.ു അവിടെ നിനുു് ഒ
നുുും േിെിടചുുടുതുുിടുുിലുു. ഒരാ
ടളകസുുുുഡിയിൽുുഎടുതുുതാ
യംുസുചനയുണു്ു.
തിരുവനനുുപുരം സവുരുുണ
കുുെതുുുദകസുമായി ബനുു
ടപുുടു്ുസംസുുാനതുുിടുുുവിവി
ധഭാഗങുുളിൽുുനെതുുുനുുടറ
യഡുിടുുുഭാഗമായിരുനുുുടറ
യഡു.ുദൊേയുംടചയുുെിനിടെക
സുുുുംസിനുെഭിചുുവിവരങുുളുടെ
അെിസുുാനതുുിൊണു ടറ
യഡു.ുവരംുേിവസങുുളിലംുടറ
യഡുുകളുുതുെരുടമനുുാണുെ
ഭികുുുനുുസുചന.കസുുുുംസ്അ
സിസുുുുു്ുുകമുുീഷണരുുഎനുു.എ

സ.്ദേവിടുുുദേുതവുതുുിൊയിരുനുുുടറ
യഡു.ു

ജീവനക്്ാരന്്്പിതാവിന്നൊവിഡ,്ഹൈകക്്ടതികൊപ്്ിവിഭാഗംഅടച്്്
ടൊചുുി: ദകരളതഹദുകുെതിയിടെ
ദൊപുുിടസകുഷനഅെചുുു.ഈവിഭാ
ഗതുുിടെഒരുജീവനകുുാരടുുുേിതാ
വിനുടൊവുുാഴചുടൊവിഡുസുുിരീക
രിചുുിരുനുുു. ജീവനകുുാരനബുധനാ
ഴചുയംുഓഫിസിൽഡയുുടുുികുു്എതുുി
യിരുനുുു.ഇനുുടെയാണുേിതാവിനു

ടൊവിഡു സുുിരീകരിചുുതായി അറി
യിചുുത.ു
ഇനുുടെമുതൽജീവനകുുാരനകവുാ
റതുുുനിൽ തേുദവശിചുുിരികുുുകയാ
ണ.ുഇദതതുുുെരനുുാണുദൊപുുിടസ
ഷുുനഅെചുുുപുടുുിയത.ുഅഭിഭാഷക
രംുഗുമസത്നമാരംുദൊെതിഉതുുര

വുകളുടെ േകരടപുുടുകുുാനഎതുുു
നുുവിഭാഗമാണുഇത.ു
ഈവിഭാഗവംുഫയെിങുടസകുഷ
നുമായിദനരിടുുുബനുുമുണുു്.ജീവന
കുുാരന കവുാറതുുുനിൽ ദോയദോ
ടെദൊപുുിഎടുകുുാനഎതുുിയവരേ
രിതഭുാനുുരാണ.ു

കോഴികക്്ട്എംഎംഅലികോഡിലലസിപിബസാറിലലലെ
റീനജവ്ല്്റിവർക്്്സിൽനിന്്്കസ്്്്ംസ്പിടിലച്്ട്ത്്സവ്ർ
ണം.

ചുനകുുരയകുു്ുഅനുുുയാഞജുലി
തിരുവനനുുപുരം:ബുധനാഴചുരാതതുിഅനുുരിചുുകവിയംു
ഗാനരചയിതാവുമായചുനകുുരരാമനുുകുടുുിയുടെ(84)
ഭൗതികദേഹംഇനുുടെരാവിടെ10നുതത
കുുാടുശാനുുികവാെതുുിൽടൊവിഡുദതുോ
ദടുുദൊളുുപുരുുണമായംുോെിചുു്സംസക്രി
ചുുു.
ചെങുുിൽുുഅടുതുുബനുുുകുുളുുമാതതുമാ
ണുേടകുുടുതുുത.ുരാവിടെതിരുമെയിടെ
വീടുുിൽുുദമയരുുടക.തശുീകുമാരുു,മുനുുസേ്ീകുു
രുുഎം.വിജയകുമാരുുഎനുുിവരുുആേരാഞജു
െിഅരുുപുുിചുുു.മുഖയുമതനുുുിേിണറായിവിജയ
നുു,മതനുുുിസി.രവീതദുുുനാഥ,ുതശുീകുമാരനുുത
മുുി,ബിചുുുതിരുമെ,ചെചുുിതതുഅകുുാേമി
ടചയരുുമാനുുകമൽുുഎനുുിവരുുഅനുദോചന
മറിയിചുുു.
1978ൽുുആതശുമംഎനുുചിതതുതുുിടെഅപുസരകനയുക
എനുുഗാനവുമായാണുഇദദുുഹംസിനിമരംഗദതുുകുു്വ

നുുത.ുദേവീനിനുുരുേം,അനുരാഗസവുപനുങുുളുയരുുനുുു,
സിനുുുരതിെകവുമായ,ുോതിരാതാരദമ,മുലുുവളുുികുുുെി

െിൽുു(കുയിെിടനദതുുെി)ദേവോരുപുതുുു
എനുുമനസിനതാഴുവരയിൽുു,ശയുാമദമഘദമ,
ഹുേയവനികയിടെനായികദോ,ഈനീെ
രാവിൽുുസ്ദനഹാരുുതേുനായ,ുമഞുുണിഞുു
മാമെകളുുതുെങുുിഇരുനുുുദോളംഹിറുുുഗാ
നങുുളാണുചുനകുുരരചിചുുത.ു
ആകാശവാണിഅദദുുഹതുുിടുുുധാരാളം
െളിതഗാനങുുളുുതേുദഷുുേണംടചയതുിടുുു
ണുു്.കഴിഞുുഒരാഴചുയായികരമനേിആര
എസ്ആശുേതതുിയിൽുുചികിതുുയിൊയിരു
നുുഅദദുുഹംബുധനാഴചുരാതതുി10.30ദോ
ടെമരണടപുുടുുത.ുഭാരയു:േദരതയായതകുുമുു.

മകുുളുു:ദരണുക,രാധിക,രാഗിണി.മരുമകുുളുു:സി.അ
ദോകുകുമാരുു(റിടുു.ആദോഗയുവകുപുു്)േി.െി.സജി(ടറ
യൽുദവ,മംുതബ),ടക.എസ്തശുീകുമാരുു(സിഐഎഫെുി).
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എച്്്1ബിവിസ:
ഉപാധിേകോചെ
ഇളവ്
വാഷിങടുണ:നിയപനുുുണങുുളുു
നോണുുുവരുനുുതിനുമുമുുുണുുാ
യിരുനുുനോലികളിലുുതിരിനക
പപുനവശികുുാനാനണങുുിലുുഎചു്ു
1ബിവിസയുളുുവരുുകു്ുമടങുുിനയ
തുുാനമനുുുയുഎസ.്ഇവരുനടകു
ടംുബങുുളുുകുുുംയുഎസിനലകുുു
തിരിനകനയതുുാം."വിസനിനോ
ധനംനിലവിലുുവരുനുുതിനുമു
മു്ുനചയതുുനോണുുിരുനുുനോലി
യിലുു,അനതതസത്ികയിലുുതി
രിനകപപുനവശികുുുനുുതിനു'തട
സമിനലുുനുുാണുയുഎസ്വിനേശ
കാരയുവകുപു്ുപുറതുുിറകുുിയപു
തിയമാരുുഗനിരുുനേശം.ഇനുുുയകുുാ
രകു്ുവലിയആശേുാസമാണുയു
എസ്പപുഖയുാപനം.എചു്ു-1ബിവി
സകകവശമുളുുസാനങുുതിക
വിേഗധുര,സീനിയരുുനലവലുുമാ
നനജരുുമാരുുതുടങുുിയനോലികുുാ
രുുകുുുംതിരിനകവരാം.എനുുാലുു
നകാവിഡുആഘാതതുുിലുുനിനു്ു
തിരിചുുുവരാനുളുുഅനമരികുുൻുു
സമുുദുവയുവസുുയകുു്ുഅതയുനുുാ
നപകുുിതനമനുുുളുുവരായിരികുു
ണംഇവരുു.പുതുതായിഎചു്ു1ബി
വിസഅനുവേികുുുനുുതുഈവ
രുുഷംഅവസാനംവനരനിരതുുി
വചു്ുജുണുു22നുപടുംപുഭരണകുടം
ഉതുുരവിറകുുിയിരുനുുു.മാപതുമലുു
പലനമഖലകളിലംുനിലവിലുളുു
എചു്ു-1ബിവിസകുുാനരനോലികു്ു
പപുനവശിപുുികുുുനുുതിലംുവിലകു്ു
വനുുിരുനുുു.ഇനുുുയൻവംശജകമ
ലഹാരിസിനനയുഎസ്കവ
സപ്പുസിഡു്ുുസുുാനാരഥിയാകുുി
യനഡനൊപകുറുുികുപാരടുുിയുനട
പപുഖയുാപനംവനുുതിനുപിനുുാ
നലയാണുനോണളഡുപടുംപുഭര
ണകുടംമുൻതീരുമാനംമാറുുിയ
ത.ുഇനുുുയൻവംശജരായനോടുുര
മാരിലവലിയസേുാധീനമുണു്ുനച
കനുുയിലനവരുകളുളുുകമല
യകുു്ു.ഇനുുുയൻനോടുുരമാരനോ
തുനവറിപുുബുുികുുൻപാരടുുിനൊടു
ചായുവുളുുവരായാണുകരുതുനുു
ത.ുറിപുുബുുികുുൻപാരടുുിയാണു
നോതുനവഇനുുുയാഅനുകുലനി
ലപാടുകളഎടുകുുാറുളുുതംു.
എനുുാല,കമലയുനടവരവുനോ
നടുുടുപുുിലഇനുുുയൻനോടുുരമാരു
നടതാതപുരയുങുുനളയംുബാധിനചുു
കുുാനമനുുിരിനകുുഎചു്ു1ബിവിസ
ഇളവിനുരാഷ്പടുീയമാനങുുളുമു
നണുുനു്ുവിലയിരുതുുനപുുടുനുുു.

റെകക്ഡ് ്കേസേ്ൾ; 
പര്തിദിന വർധന 66,999
നയുുഡലഹി:രാജയുതു്ുപുതുതായിനോ
വിഡുസുുിരീകരിചുുവരുനടപപുതിേിനകണ
കുുിലനറനകുുഡുവരധന.ഒരുേിവസ
തുുിനിനടനോഗംസുുിരീകരിചുുവര66,999.
ഇനോനടഇനുുുയയിനലനൊതുുംനോഗബാ
ധിതര23,96,637.മരണസംഖയു47,033.ഇ
രുപതുുിനാലുമണികുുുറിനിനടരാജയുതുുു
നോവിഡുബാധിചുുുമരിചുുതു942നപരാ
ണ.ുഇതുവനരനോഗമുകുുരായതു16.95ല
കുുതുുിനലനറനപര.ഇനപുുളചികിതുുയി
ലുളുുനോഗികള6,53,622.
പപനുുുണുുുേിവസതുുിനിനട6.33ലകുും

നകസുകളാണുരാജയുതുുുണുുായത.ുകഴി
ഞുുഒരാഴചുയിലശരാശരി58,000നക
സുകള.നോകതുുുതനനുുഏറുുവുമധികം
പുതിയനോഗബാധിതരുണുുായതുഈശ
രാശരിപപുകാരംഇനുുുയയിലാണ.ുനൊതുും
നോഗബാധിതരിലഅനമരികുുയകുുുും
പബുസീലിനംുപിനുുിലമുനുുാംസുുാന
തുുാണുഇനുുുയ.അനമരികുുയില53.60

ലകുുതുുിനലനറനോഗബാധിതര;പബുസീ
ലില31.70ലകുുവംു.ഒമുുതുലകുുംക
ടനുുറഷയുയാണുനാലാമത.ുഇനുുുയ20ല
കുുംപിനുുിടുുതുഓഗറുു്ുുഏഴിന.ു
മരണനിരകുു്1.96ശതമാനമായികുറ

ഞുുിടുുുണുു്എനുുതാണുആശേുാസം.റികുു
വറിനിരകുു്70ശതമാനംകടനുുുഎനുു
തംുആനോഗയുമപനുുുാലയതുുിനുആശേുാ
സമാകുനുുുണുു്.മഹാരാപഷുുുയംുേകുുിനണ
നുുുയൻസംസുുാനങുുളംുനോഗബാധയി
ലകുറവിലുുാനതതുടരുനുുു.12,712നക
സുകളാണുമഹാരാപഷുുുയിലപുതുതായി
കനണുുതുുിയത.ു344നപരകുടിമരിചുുു.
സംസുുാനനതുുനോഗബാധിതര5.48ല
കുുംപിനുുിടുുു.മരണസംഖയു18,650.
ഓഗറുു്ുുഎടുുിനു12,822നകസുകളറി

നപുുരടുു്നചയതുതാണുമഹാരാപഷുുുയിനല
ഏറുുവംുഉയരനുുപപുതിേിനവരധന.
സംസുുാനതുു്രണുുാമനുതുഉയരനുുപപു
തിേിനവരധനയാണുഅവസാന24മ

ണികുുുറില.3.81ലകുുംനപരാണുഇതു
വനരനോഗമുകുുരായത.ു1.26ലകുും
നോഗബാധിതരുളുുമംുകബയിലഇ
നപുുളചികിതുുയിലുളുുതു19,047നപര.
5,871പുതിയനകസുകളാണുതമി

ഴനുാടുുില.മഹാരാപഷുുുയകുുുുപിനുുിലര
ണുുാംസുുാനതുുുളുുസംസുുാനതുു്നൊ
തുുംനോഗബാധിതര3.14ലകുുമാണ.ു
119മരണംകുടി24മണികുുുറിനിനടസം
സുുാനതുുുണുുായി.ഇനോനടതമിഴക
നതുുനൊതുുംനോവിഡുമരണം5,278ല
എതുുിയിടുുുണു്ു.
9,597നകസുകളകുടികനണുുതുുിയ

ആപനുുുയിലനൊതുുംനോഗബാധിതരര
ണുുരലകുുംകടനുുു.ആപനുുുയിനലഅവ
സാനേിവസനതുുമരണസംഖയു93ആണ.ു
സംസുുാനതുുുനൊതുും2,296നപരഇതു
വനരമരിചുുിടുുുണു്ു.7,883നോഗബാധിതനര
പുതുതായികനണുുതുുിയകരണാടകയി
ലകവറസ്ബാധിതരുനടനൊതുുംഎ

ണുും1.96ലകുുംപിനുുിടുുിടുുുണു്ു.പപുതിേിന
വരധനയിലനറനകുുഡാണുസംസുുാന
തു്ു.112നപരകുടിമരിചുുനോനടമരണ
സംഖയു3,510നലതുുി.
ഡലഹിയില1.48ലകുുവംുഉതുുരപപു

നേശില1.36ലകുുവംുപശുുിമബംഗാളി
ല1.04ലകുുവംുനോഗബാധിതരാണു
ളുുത.ുബിഹാറില90,000കടനുുു.നതല
ങുുാനയില84,544.ഗുജറാതുുില74,390
നോഗബാധിതര.യുപിയിലംുപശുുിമ
ബംഗാളിലംു54നപരവീതം24മണികുുു
റിനിനടമരിചുുു.
ഡലഹിയില14നപരുനടമരണമാണു

പുതുതായിനരഖനപുുടുതുുിയത.ുഡലഹി
യിനലഇതുവനരയുളുുനോവിഡുമരണ
സംഖയു4,153.യുപിയില2230നപരംുപ
ശുുിമബംഗാളില2203നപരുമാണുകവറ
സ്ബാധിചു്ുമരിചുുിടുുുളുുത.ു18നപരുനടമര
ണംകുടിനരഖനപുുടുതുുിയഗുജറാതുുി
നലഇതുവനരയുളുുമരണസംഖയു2,713.

നെ്യ്സോപാൽദാസിന്നൊവിഡ്
മഥുര:അനൊധയുരാമനകുുപതുനിരമാണപടുറു്ുുു
അധയുകുുൻമഹനു്ുനുതയുനോപാലോസിനു
നോവിഡുസുുിരീകരിചുുു.ഓഗറുു്ുുഅഞുുിനു
അനൊധയുയിനലഭുമിപുജ-ശിലാസുുാപന
ചടങുുിലപപുധാനമപനുുുിനനരപദുുുനൊേിയുമാ
യിനവേിപങുുിടുുതാണുനുതയുനോപാലോ
സ.്ഉതുുരപപുനേശുഗവരണരആനദുുിനബ
ൻപനടുുല,മുഖയുമപനുുുിനൊഗിആേിതയുനാഥ,ു
ആരഎസഎ്സ്നമധാവിനൊഹൻഭഗവതു
എനുുിവരംുഅനുുുനവേിയിലുണുുായിരുനുുു.
അനൊധയുയിലഭുമിപുജാചടങുുുനട

കുുുനുുതിനുഏതാനംുേിവസംമുൻപുപു
നോഹിതനായിരുനുുപപുേീപുോസിനംുഡയുു
ടുുിയിലുണുുായിരുനുു14നോലീസുകാരകുുും
നോവിഡുസുുിരീകരിചുുിരുനുുു.ഇനതതുുുടര

നുു്ശകുുമായനോവിഡുപപുതിനോധനടപ
ടികളസേുീകരിചുുാണുചടങുുുനടതുുിയത.ു
നോഗംസുുിരീകരികുുുനുപുളമഥുരയിലാ

യിരുനുുുഎണപതുകാരനായമഹനുു്.അ
നദുുഹനുതുഗുരുപഗുാമിനലനമോനുുആശുപ
പതുിയിലപപുനവശിപുുിചുുിടുുുണുു്.പനിയുണുുായി
രുനുുനുതയുനോപാലോസിനനപരിനോധി
കുുാൻഒരുസംഘംനോകറുുുരമാനരഅയ
യുകുുുകയായിരുനുുുനവനുുുംഅവരപനി
കുുുമരുനുുുനലകിനയനുുുംനോവിഡുനട
റുു്ുുനോസിറുുീവാനയനുുുംമഥുരജിലുുാമജി
സന്പുടറുു്സരവാഗയുരാംമിപശുപറഞുുു.നചറി
യശേുാസതടസവംുഅനദുുഹതുുിനുണുു്.എ
നുുാല,ഗൗരവമായആനോഗയുപപുശനുങുു
നോനുുുമിനലുുനുുുംമിപശു.

മുഖയുമപനുുുിനൊഗിആേിതയുനാഥിനുുുനിര
നേശപപുകാരമാണുനമോനുുആശുപപതുിയി
ലപപുനവശിപുുിചുുത.ുമിപശുയുമായംുനമോനുു
ആശുപപതുിസിഎംഡിയുമായംുമുഖയുമപനുുുി
നോണില സംസാരിചുുു.സമീപകാലതുു്നു
തയുനോപാലോസുമായിസമുുരകുുംപുലര
തുുിയവനരകനണുുതുുാനുളുുപശുമങുുളതു
ടരുകയാനണനുുുംമിപശുവയുകുുമാകുുി.
പശുീകുഷണ്ജനുുഭുമിനയുാസ്പപുസിഡുു്ു

കുടിയാണുനുതയുനോപാലോസ.്പശുീകു
ഷണ്ജനുുാഷുുമിപപുമാണിചുു്മഥുരയിനല
പശുീകുഷണ്ജനുുസുുാനിനലതുുിയതാണു
അനദുുഹം.കഴിഞുുേിവസംരാപതുി11മുത
ലഒരുമണിവനരഭഗവതുഭവനിനലപപുതി
ഷഠ്യിലഅനദുുഹംഅഭിനഷകംനടതുുി.

അനപുുനൊനുുുംഅനദുുഹതുുിനുആനോഗയു
പപുശനുങുുനോനുുുമുണുുായിരുനുുിനലുുനുു്പശുീ
കുഷണ്ജനുുസുുാൻനസവാസൻസുുാൻ
അംഗമായനോനപശേുരനാഥുചതുരനവേി
പറഞുുു.

ബിനജപിസോടടത്്്
എംഎൽഎനയ
ഡിഎംനക
പറ്ത്്ാക്്ി
നചകനു:ുഫലതുുിലബിനജപിയിനലതുുി
കുുഴിഞുുഎംഎലഎക.ുക.നശലവനതുു
ഡിഎംനകപാരടുുിയിലനിനുുുപുറതുുാകുുി.
ഓഗറു്ുുുഅഞുുിനുസസന്പൻഡുനചയതുിരു
നുുഎംഎലഎയുനടവിശേീകരണംതുപതുി
കരമനലുുനുുുചുണുുികുുാണിചുുാണുഇനുുനല
പപുാഥമിമകാംഗതേുതുുിലനിനുുുപുറതുുാ
കുുിയത.ുപാരടുുിപപുസിഡു്ുുഎം.നക.റുുുുാലി
ൻഇതുസംബനുുിചുുുവാരതുുാകുറിപു്ുഇറ
കുുിയിടുുുണു്ു.തനുുുഅഭിഭാഷകരുമായിബ
നുുനപുുടുുുവരികയാനണനുുുംഅഭിപപുായങുു
ളപിനുുീടുപറയാനമനുുുംനശലവം.
അടുതുുിനടഡ

ലഹിയിലവചു്ു
പപുധാനമപനുുുിന
നരപദുുുനൊേിനയ
യംുബിനജപിഅ
ധയുകുുൻനജ.പി.
നഡുുനയയംുപപു
ശംസിചു്ുപശുദുു
നനടിയതാണുനശ
ലവം.ജനങുുള
ബിനജപിയില
നചരണനമനുുും
അനദുുഹംപറയു
കയുണുുായി.നച
കനുുയിനലബി
നജപിആസുുാ
നംകമലാലയം
സദുുരശിചുുഅനദുു
ഹംഡിഎംനകയി
ലകുടംുബരാപഷുുുീ
യമാനണനുുുംകു
റുുനപുുടുതുുിയിരു
നുുു.
എണപതുകളുനടഅവസാനംമുഖയുമപനുുുി

എംജിആരഅനുുരിചുുനശഷംഅണുുാഡി
എംനകജാനകിവിഭാഗതുുിലായിരുനുുുനശ
ലവം.പിനുുീടാണുഡിഎംനകയിനലതുുിയ
ത.ുപാരടുുിആസുുാനനതുുഓഫിസ്നസപകുടുു
റിയംുഎകസുികയുുടുുിവുകമുുിറുുിഅംഗവുമാ
യിരുനുുിടുുുണു്ു.രണുുുേശകതുുിനലനറകാല
മായിപാരടുുികുുുനവണുുിപപുവരതുുികുുുനുുത
നനുുപരിഗണികുുാനതയാണുനവറു്ുുുഡിസപ്ടുി
കറുു്ുനസപകുടുുറിസുുാനനതുുകു്ുനിയമനംനട
നുുനതനു്ുനശലവംആനോപികുുുനുുു.പാര
ടുുികുുകതു്ുനതരനഞുുടുപുുുനവണനമനുുും
നശലവംആവശയുനപുുടുുിരുനുുു.
ഡിഎംനകമുൻനനതാവംുതമിഴനുാടുനി

യമസഭാനഡപയുുടുുിസപ്ീകുുറുമായിരുനുുവി.
പി.നൊകരസേുാമിയംുഅടുതുുിനടബിനജ
പിയിലനചരനുുിരുനുുു.

KN-329

PS 165267
(MALAPPURAM)

PP 246392 (THRISSUR)

PN 165267 PO 165267 PP 165267 PR 165267
PT 165267 PU 165267 PV 165267 PW 165267
PX 165267 PY 165267 PZ 165267

0299 0399 1144 1419  2899 3300 4251 4286 4354  6315
6318 6536 6942 7096  7183 7479 9522 9769

0100 0446 0494 0847  0849 1344 1903 2056 2616  3541
3728 3753 4574 5052  5634 6190 6379 6519 6628  7106
7130 7159 7435 7846  7998 8010 8071 8171 8364  8915
9631 9685

0124 0314 0330 0396  0591 0739 0894 1146 1152  1160
1161 1576 1904 2098  2243 2320 2359 2542 2544  2606
2648 2749 2872 2944  2969 3002 3062 3092 3242  3275
3308 3382 3393 3462  3618 3779 3845 3882 3916  4101
4372 4407 4437 4492  4629 5003 5132 5146 5251  5397
5746 5808 6004 6029  6120 6232 6512 6612 6631  6669
6910 7031 7033 7393  7395 7611 7709 7894 8173  8396
8940 9210 9400 9426  9516 9803

0201 0238 0384 0660  0693 0697 0824 0870 0934  1115
1224 1293 1325 1383  1392 1436 1565 1643 1726  1844
1889 1899 2064 2067  2122 2126 2288 2326 2390  2441
2577 2639 2687 2709  2728 2748 2848 2855 2898  3001
3136 3166 3280 3399  3629 3686 3751 3789 3796  3964
3983 4006 4058 4090  4096 4124 4329 4367 4609  4624
4717 4736 4743 4810  4891 4924 5044 5223 5261  5409
5534 5545 5566 5622  5927 6015 6074 6197 6244  6440
6496 6565 6804 6820  6850 6994 7080 7196 7375  7497
7502 7632 7643 7692  7699 7717 7762 7919 7940  8119
8454 8509 8570 8943  8979 8980 9001 9034 9043  9163
9212 9274 9302 9376  9384 9396 9442 9548 9874  9895

PN 124709 PO 213102 PP 193535 PR 510444
(VAIKKOM) (ERNAKULAM) (PATHANAMTHITTA) (KOLLAM)

PS 553837 PT 226855 PU 518166 PV 176801
(KAYAMKULAM) (KANNUR) (VAIKKOM) (KOZHIKKODE)

PW 516542 PX 305867 PY 242931 PZ 516814
(VAIKKOM) (ADIMALY) (MALAPPURAM) (VAIKKOM)

ATGORKYBHAVAN,NEARBAKERY,JUNCTION,THIRUVANANTHAPURAM
Heldon13/08/2020

മാഞ്്ത്പാട്്ിന്്്ശരതക്ാലസന്്്യ
ഋതുനഭേങുുളായിമലയാളിമനയിലനപയതുി

റങുുിയഒരുപിടിഗാനങുുളുനടശിലപുി...അ
തായിരുനുുുചുനകുുരരാമൻകുടുുി.കവിതേുംതു
ളുമുുുനുു വരികളനുകുപുും ഹുേയഹാരിയായ
ഈണങുുളനചരനുുനപുുളചുനകുുരയുനടപാടുുു
കളഹിറുുുകളുനടപടുുികയിനലകുുുയരനുുു.ചലചുുി
പതുാസേുാേകരുനട മനസിനലകുു് നേവോരുവായി
പുതുുിറങുുിയംുകുളിരതുകിനിനുുശരതകുാല
സനുുുയയായംുഹുേയവനിയിനല ഗായകനായി
ചുനകുുര സിനിമാഗാനശാഖയിനല നിറേീപമാ
യിനതളിഞുുുകതുുി.
1978ലആപശുമംഎനുുചിപതുതുുിനല'അപസു

രകനയുക'എനുുഗാനംഎഴുതിയാണുചുനകുുര
സിനിമയിനലകുുുപപുനവശിചുുത.ുപിനുുീടുനിരവധി
ഹിറുുുകളുനടഭാഗമായി.സംഗീതസംവിധായകൻ
ശയുാമിനൊപുുമാണുകുടുതലപാടുുുകനോരുകുുിയ
ത.ുഎലുുാംമലയാളിമനസിലുുഎനുുുംപുതുുുല
ഞു്ുനിലുുകുുുനുുവരികളുു."കൗമാരപപുായം'എനുു

ചിപതുതുുിലുനടയാണുഇരുവരംുഒരുമികുുുനുുത.ു
"സിനുുുരതിലകവുമായുപുളുുികുുുയിനലനോരു
നീ..'(കുയിലിനനനതുുടി),"ധനുമാസകുുാനറുുവാ
നൊ...' (മുനുതുടുമുതുു്..), "അതുുിമരനുകുമുു
നതുുതതുുകുുിളിവനുുനലു.ു..'(പചുുനവളിചുും),"ഹു
േയവനിയിനലഗായികനൊ...'(നോടുുയംകുഞുു

ചുുൻ),"പാതിരാതാരനമസന്നഹപുകുുളഞാൻ
നോേിചുുു' (കുയിലിനന നതടി), "ശരതകുാല സ
നുുുയകുളിരതുകിനിനുുു'(എങുുനനനീമറകുുും),
"ചദുുനകുുുറിയുമായിവാസുകുതവനിയില'(ഒരു
നൊകുുുകാണാൻ)തുടങുുിയഎപതുനൊഗാനങുു
ളഈകുടുുുനകടുുിലപിറനുുു.
നാടകതുുിലുനടയായിരുനുുുചുനകുുരആേയും

ഗാനരചയിതാവിനുുുനോളഅണിഞുുത.ുനോ
ലുുംഅസീസി,മലങുുരതിയനറുുഴസു,്നോലുുംഗായ
പതുി, നകരള തിനയനറുുഴസു,് നാഷനലതിനയനറുു
ഴസു്തുടങുുിയസമിതികളകുു്നുറുകണകുുിനു
നാടകഗാനങുുളഎഴുതി.ഇതിനിനടയാണുസേു
നുുമാനൊരുനാടകസിമിതിതനനുുയാകാനമനുു്
ചുനകുുരകുു്നോനുുിയത.ു"മലയാളനാടകനവേി'
കു്ുഅനദുുഹംതുടകുുമിടുുു.പിനുുീടുആകാശവാണി
യിനലലളിതസംഗീതപാഠങുുളിലുനടനപുോതാകുു
നളആകരഷിചുുു."ഒരുതിരപിനനുുയംുതിര'എ
നുുസിനിമയിനല"നേവീനിൻരുപംഒരുശിശിര

മാസകുുുളിരരാവില',"ഒരുതിരപിനനുുയംുതിര'
എനുുീഗാനങുുളഎം.ജി.രാധാകുഷണ്നുുുഈ
ണതുുിലസുപുുരഹിറുുായി. ചുനകുുരയകുുു്ഏറുു
വംുപപുിയനപുുടുുഒരുഗാനം"ആേിവസം'എനുുസി
നിമയിനലഅപതുഹിറുുാകാതുു"പപുവാഹനമനേി
പപുവാഹനമ'എനുുഗാനവംുചുതാടുുംഎനുു’സിനി
മയിനല"വാരിധിയില തിരനോനലവഹുുിയില
പുകനോനല'എനുുഗാനവംു.അധിപൻഎനുു
ചിപതുതുുിനല"ശയുാമനമഘനമനീ'എനുുഗാനംഏ
നറഹിറുുായി.
ഗാനരചയിതാവായിനപനരടുനുതുങുുിലംുചു

നകുുരയകുുു്ഗായകനായിഅറിയാനായിരുനുുു
ആപഗുഹം.നേവരാജൻമാഷംുചുനകുുരയുനടസ
നോേരനംുസുഹുതുുുകുുളായിരുനുുു.കുടുുികുുാ
ലതുു്നകപിഎസിപരിപാടികുു്നചടുുനുുുകുനട
ചുനകുുരയംുനോകംു.നവേികളിലപാടംു.സി
നിമയിനലകുുുവനുുതിനുനശഷവംുഏതുപാടുുു
നചയതുാലംുആേയുംനകളപുുിചുുിരുനുുതുനേവരാജ

ൻമാഷിനനയാണ.ുഭാരയുയുനടമരണവംുകബ
പാസ്സരജറിയംുകഴിഞുുനോനടചലചുുിപതുഗാ
നരചനയിലനിനുുുവിടുുുനിനുുചുനകുുരനയക
വിതാരചനയിനലകുുുവഴിതിരിചുുുവിടുുതംുനേവ
രാജൻ മാഷായിരുനുുു. 2004ല അഗുുിസനുുുയ
എനുുകവിതാസമാഹാരംപപുസിദുുീകരിചുുു.
40വരഷംനീണുുകാവയുസപരയുയില പപുമുഖ

സംഗീതസംവിധായകരനുകുപുുംപപുവരതുുിചുുു.
നയശുോസ്മുതലനൊഹൻലാലംുമാളഅരവി
ദുുനംു വനര അനദുുഹതുുിനുുു വരികള പാടി.
1994വനരതുടരചുുയായിചുനകുുരപാനടുുഴുതി.
2001ലനിനനുുയംുനതടിഎനുുസിനിമയിലുനട
രണുുാംവരവംുനടതുുി.75സിനിമകളിലുുഇരു
നുുുറിനലനറപാടുുുകളുുകുു്വരികനളഴുതിയചുന
കുുരരാമൻുുകുടുുി2004ലഅഗുുിസനുുുയഎനുുക
വിതാസമാഹാരംപപുസിദുുീകരിചുുു.2015ലസം
ഗീതനാടകഅകുുാേമിയുനടഗുരുനപുശഷഠ്പുര
സക്ാരംലഭിചുുു.

രാജയ്സഭാഉപെിരനഞ്്ട്പ്്്:
സര്േയാംസം്കൽപകവാടിയം്പരെ്ികസമർപ്്ിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:രാജയുസഭാഉപതിരനുഞുടുപുുിനലഎ
ലഡിഎഫുസുുാനാരഥിഎം.വിനപുശയാംസ്കുമാറംുയു
ഡിഎഫുസുുാനാരഥിലാലവരഗീസ്കലപകവാടിയംു
നിയമസഭാനസപകുടുുറിഎസ.്വി.ഉണുുികുഷണ്ൻനായര
മുൻപാനകനാമനിരനേശപപതുികസമരപുുിചുുു.എം.പി.വീ
നരപദുുുകുമാരഅനുുരിചുുതിനനതുടരനു്ുഒഴിവുവനുുസീറുുി
നലകുുാണുനതരനഞുുടുപു്ു.മപനുുുിമാരായരാമചപദുുുൻകട
നുുപുുളുുി,നക.കുഷണ്ൻകുടുുി,സി.േിവാകരൻഎം.എല.
എ, എലഡിഎഫുകണവീനരഎ. വിജയരാഘവൻഎ
നുുിവരനപുശയാംസ്കുമാറിനൊപുുംഉണുുായിരുനുുു.പപുതി
പകുുനനതാവുരനമശുനചനുുിതുുല,നകപിസിസിഅധയു
കുുൻമുലുുപുുളുുിരാമചപദുുുൻ,നക.സി.നോസഫുഎംഎല
എഎനുുിവരലാലവരഗീസ്കലപകവാടിനയഅനുഗമി
ചുുു.മുഖയുനതരനഞുുടുപു്ുഓഫീസരടികുുാറാംമീണസനുുി

ഹിതനായിരുനുുു.
നോവിഡുമാനേണുുങുുളപാലിചുുായിരുനുുുപപതുിക

സമരപുുണം.പപതുികയംുനകടുുിവയകുുുാനുളുുപണവംുഉ
ളനപുുനടയുവിസ്കാൻനടതുുിയനശഷമാണുസേുീകരിചുു
ത.ു20മിനിടു്ുയുവിസ്കാനറിലവചു്ുഇവഅണുവിമുകുു
മാകുുിയിരുനുുു.24നാണുനോനടുുടുപു്ു.നിലവിലുളുുസാഹ
ചരയുതുുിലനപുശയാംസ്കുമാരനലുുഭുരിപകുുനതുുനടവി
ജയികുുും.നോസ്നക.മാണിപകുുതുുുളുുനകരളാനോ
ണപഗുസ്യുഡിഎഫുസുുാനാരഥികു്ുനോടുുുനചയുുുനൊഎ
നു്ുഇനിയംുവയുകുുമാകുുിയിടുുിലുു.

മൗണ്്ന്്ലാനഡ്സ്കേപ്്്
പദ്്തിഅവകോേനംചെയ്ത്
തിരുവനനുുപുരം:കജവ
കവവിധയുസംരകുുണവംു
പപുാനേശികജനതയുനടഉപ
ജീവനമാരുുഗ വികസനവംു
ലകുുുയമാകുുിയുഎൻഡിപി
നകപദുുുവനംപരിസുുിതിമ
പനുുുാലയംമുനഖനസംസുുാ
നതു്ുനടപുുാകുുുനുുമൗണുു
ൻുുലാൻഡുസന്കപു്ുപദുുതി
യുനടപുനോഗതിമുഖയുമപനുുുി
പിണറായിവിജയൻുുവിലയി
രുതുുി.
മുനുുാരുുനമഖലയിലുുഅ

ഞുുുനാടിനംുസമീപഭുവയുവ
സുുയകുുുുംനവണുുിയുളുുപ
ദുുതിയാണിത.ു2014ലുുപദുു
തിആരംഭിനചുുങുുിലംുനവണുു
പതുനവഗയിനലുുനു്ുകനണുു
തുുിയതിനനതുടരുുനുുാണു
ബനുുനപുുടുുവരുമായിമുഖയുമ
പനുുുിവീഡിനൊനോണുുഫറ
ൻുുസ്വഴിസംസാരിചുുത.ു
2015ലുുജനപപുതിനിധികളു
നടഭാഗതുുുനിനുുുണുുായ
ആശങുുകളുുകാരണംപദുു
തിനിരുുതുുിവചുുിരുനുുു.ഈ

സരുുകുുാരുുഅധികാരതുുിലുു
വനുുനശഷം2016ലുുജനങുു
ളുനടആശങുുകളുുദുരീകരി
ചു്ുവിവിധനമഖലയിലുളുുവ
രുമായിനടതുുിയകുടിയാ
നോചനയകുുുുനശഷമാണു
പദുുതിയകുു്ുവീണുുുംജീവൻുു
വചുുത.ുസംസുുാനതലപദുു
തിനരഖഅടിയനുുിരമായി
തയാറാകുുിനകപദുുുവനംപ
രിസുുിതിമപനുുുാലയതുുിനു
പതുുുേിവസതുുിനുളുുിലുു
അയകുുണനമനു്ുമുഖയുമപനുുുി
നിരുുനേശിചുുു.യുഎൻഡിപി
നകപദുുുസരുുകുുാരുുമുനഖനന
ലുുകുനുു35നോടിരുപപഗുാ
ു്ുുനഷുുനപുുടുനുുഅവസുുഒ
ഴിവാനകുുണുുതുണു്ു.വനംവ
കുപുുുംഹരിതനകരളമിഷ
നംുനചരുുനു്ുതുടരുുനടപടിക
ളുുകകനകുുളുുണം.പദുു
തിസമയബനുുിതമായിതീ
രുുകുുാൻുുആവശയുമായഇട
നപടലുുനടതുുണനമനു്ുചീ
ഫുനസപകുടുുറിനൊടുമുഖയുമ
പനുുുിനിരുുനേശിചുുു.

ബാലഭാസക്റിന്്്മരണം:
കലാഭവന്്സോബിയ്മായിസിബിഐനെളിനവട്പ്്്
തിരുവനനുുപുരം:സംഗീത
ജുുൻബാലഭാസ്കറിനുുുമ
രണവുമായിബനുുനപുുടു്ുഅ
നനുേഷണംനടതുുുനുുസിബി
ഐസംഘംഇനുുനലഅപക
ടംനടനുുസുുലതുുുംപരിസ
രപപുനേശങുുളിലംുനതളിനവടു
പു്ുനടതുുി.അപകടകതുുിലുു
ദുരുഹതആനോപിചുുുരംഗ
നതുുതുുിയകലാഭവൻുുനോ
ബിനയഅപകടസുുലതു്ുഎ
തുുിചുുാണുഅനനുേഷണസം
ഘംനിരുുണായകമായനതളി
വുനശഖരംനടതുുിയത.ു
നോബികാരുുനിരുുതുുിയി

ടുുിരുനുുനപനപുടാളുുപമുുിനുസ
മീപവംുഅപകടസുുലതുുും
മംഗലപുരംനപാലീസ്സ്നറുു
ഷനിലുമാണുപപുധാനമായംു
നതളിനവടുപു്ുനടതുുിയത.ുപ
മുുിനുസമീപംകാരുുനിരുുതുുി
വിപശുമികുുുനപുുളുുബാലഭാ
സ്കറിനുുുഇനനുുവകാരുുഒ
രുസംഘംഅടിചുുുതകരുുനതുു
നുുായിരുനുുുനോബിയുനട
നൊഴി.പമുുിനലജീവനകുുാരി

ലുുനിനുുുംസിബിഐവിവര
ങുുളുുനശഖരിചുുു.
അപകടംആസുപതുിതമാ

നണനുുനോബിയുനടനവളി
നപുുടുതുുലിലുുശാസപ്തുീയ
നതളിനവടുപുുാണുനടതുുു
നുുത.ുകപുകംപബുാഞുുിനുന
ലുുകാതുുപുതിനൊരുനൊ
ഴിയംുനോബിസിബിഐ
കുു്നലുുകി.ഇതിനുുുആധി
കാരികതയംുപരിനോധി
കുുുനുുു.രാപതുി11മണിവ
നരമാപതുനമപമുു്പപുവരുുതുുി
കുുാറുളുുുഎനുുാണുജീവന
കുുാരുുസിബിഐയകുുു്നൊ
ഴിനലുുകിയത.ുസംഭവംനട
നുുതിനുുുപിനറുുേിവസംനോ
ഡിലുുവാഹനതുുിനുുുചിലു്ു
കഷണങുുനോമനറുുകണുുിരു
നുുിനലുുനുുുംജീവനകുുാരുുപറ
ഞുുു.
ബാലഭാസ്കറിനുുുകാരുു

മംഗലപുരംനപാലീസ്നറുുുുഷ
നിലായതിനാലഅവിനടനയ
തുുികാരുുപരിനോധിചുുു.തുട
രനു്ുനോബിയിലുുനിനു്ുവയു

കുുതവരുതുുി.തിരുനന
ലുുനവലികുുുളുുയാപതുയകുുുി
നടപമുുിലകാരനിരതുുിവി
പശുമികുുുനപുുളനേശീയപാ
തയിലവചുു്ബാലഭാസ്കറംു
കുടംുബവംുസഞുുരിചുുവാ
ഹനനതുുഒരുസംഘംആ
പകുമിചുുുനവനുുുംപിൻുുഗുുാസ്
ഇരുമുു്േണുുുപനൊഗിചുുു
അടിചുുുതകരുുകുുുനുുതുതാ
ൻുുകനണുുനുുുംനോബിസി
ബിഐസംഘതുുിനുനൊഴി
നലുുകി.അതിനുനശഷംഒ
രുകിനോമീറുുരമാറിയുളുു
സുുലതുു്കുപതുിമമായിഅ
പകടംസുഷുുികുുുകയായിരു
നുുുനവനുുുമാണുനോബിയു
നടനൊഴി.
പമുുിലനിനുുുംവാഹന

നമടുതുു്നോകംു വഴിയാണു
ബാലഭാസ്കറംുകുടംുബവംു
സഞുുരിചുുവാഹനംഅപകട
തുുിലുുനപുുടുുതായികണുുത.ുഅ
വിനടവാഹനംനിരുുതുുിയ
നപുുളചിലരുുആനപുകാശിചു്ു
പാഞുുടുതുുു.കാറുമായിനവ

ഗംസുുലംവിടാൻുുആവശയു
നപുുടുുു.ഇതിനിനടനോഡിനു
അരികിലുനടരണുുുനപരുു
കബകു്ുതളുുിനോകുനുുതു
കണുുു-നോബിപറഞുുിരു
നുുു.അവിനടനവചുുാണുസേു
രുുണകുുടതു്ുനകസിനലപപുതി
യസരിതുുിനനകണുുനതനുുും
നോബിഅടുതുുിനടനവളി
നപുുടുതുുിയിരുനുുു.
അപകടസുുലതുുുംനപാ

ലീസ്നറുുുുഷനിലംുനതളിനവ
ടുതുുനശഷംനോബിനയഅ
പകുമികളിലനിനുുുംരകുുനപ
ടുുുമറഞുുുനിനുുുഎനു്ുപറ
ഞുുസുുലതുുുംഎതുുിചു്ുഅ
നനുേഷണസംഘംവിവരങുു
ളനശഖരിചുുു.അനതസമയം
വാഹനതുുിനുുുഗുുാസുകളുു
തകരുുനുുിരുനുുിനലുുനുുുംര
കുുാപപുവരുുതുുനനവളയിലുുത
ങുുളാണുഗുുാസുകളുുതക
രുുതുുനതനുുുമാണുരകുുാപപുവ
രതുുനംനടതുുിയവരഅ
നനുേഷണസംഘതുുിനുനല
കിയനമാഴി.

രാജയ്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞ്ട്പ്്ിഞെ എൽഡിഎഫ് സ്്ാ
നാർഥിഎം.വിശര്േയാംസ്ക്മാർനാമനിർശേേപരത്ിക
കകമാറന്്്്.

മനോജ് പി.,  ഡപയ്ട്്്ി ഡയറക്ടർ,



വിയോഗം

സ്മരഷ്ബാബ്
തിര്വനത്്പ്രം: വട്്ി
യ്ര്്ക്്ാവ് പര്ഭാമദ്്ിരം
വീട്്ില്് രി.ജി.സ്കരഷ്
ബാബ്(61)അത്്രിച്്്.
ഭാരയ്:കഡാ.രാജെക്്മി
ക്ഞ്്മ്് (വിേയ്ാേിരാ
ജാ കഹാമികയാകകാകള
ജ്കനമം).മക്്ള്്:രി.എ
സ്കഗാരീക്ഷണ്ന്്(ഇ
ത്്്യാട്കഡടിവി),ആര്്.
കഗാരികാ സ്കരഷ.്,
സംസക്ാരംനടത്്ി.

അഡവ്.സി.പെ.സീതാറാം
തിര്വനത്്പ്രം:മ്ന്്
തിര്വനത്്പ്രംബാര്്
അകസാസികയഷന്് പര്
സിഡണ്്്ം നഗരസഭാ
കൗണ്്സിെറ്മായിര്
ന്്അഡവ്.സി.കക.സീ
താറാം(79)അത്്രിച്്്.
വിേയ്ാര്്ത്്ിയായിരി
കക്്അകദ്്ഹംരാപട്്്ീയ
ത്്ില്്പര്കവശിച്്്.നിര
വധികപ്ടഡ്യ്ണിയന്
കള്കട കനതാവായിര്
ന്്്. വിവിധ ഭാഷകളി
ല്് പര്സംഗിക്്ാന്ള്്
അകദ്്ഹത്്ിക്്്കഴിവ്
ഏകറ പര്സിദ്്മാണ.്
സിരിഐഎം കനതാ
വായിരികക്് 1968ല്് 
അമ്്െത്്റ കൗ
ണ്്സിെറായി.മ്ന്്്ത
വണതിര്വനത്്പ്രം
ബാര്്അകസാസികയഷ
ന്് പര്സിഡണ്്ായിര്
ന്്്.തെസ്്ാനത്്്ഹ
കകക്കാടതി കബച്്്
സമരം ത്ടങ്്ിയതിന്
ച്ക്്ാന്് രിടിച്്ത്സി
താറാമാണ.് ഭാരയ്: പര്ാ
ൈ.അംബികാമണി (റി
ട്്.കരരിങ്്മ്്െഇകബ്ാ
ല്് കകാകളജ)്. മക്്ള്്:
കിരണ്്റാം(സീനിയര്്
കഷഫ)്അര്ണ്് റാം (
ടകംസ് ഓഫ് ഇത്്്യാ
കെന്്ക), കഡാ.സ
ന്്്യാറാം(കൊകകാകള
ജ,് കഗാവ). മര്മക്്ള്്:
പശ്ീകേവി, എസ.്വികനാ
ദ.്സംസക്്്ാരംഇന്്്ഉ
ച്്ക്്്12ന്മ്ട്്ത്്റഎ
സഎ്ന്്ഡിരിശമ്ശാന
ത്്ില്്.

വി.തമ്്ിെിള്്
കകാട്്യം:കകച്്രിക്്ടവ്
രാൊമ്്ടംനഗര്്കമാഹ
ന്് വില്്യില്് വി തമ്്ി
രിള്് (73)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:കബബി.മക്്ള്്:കറ
ജികമാഹന്്,രാജക്മാഹ
ന്്,പശ്ീജകമാള്്.മര്മക്്
ള്്:ഹരി,െിഞ്്്െക്്്മി,
പശ്ീജകമാള്്.

ക്ഷണ്ന്്ക്ട്്ി
ഹരിപ്്ാട:്രിൊപ്്്ഴവട
ക്്്സ്കരപദ്്്ഭവനത്്ി
ല്്ക്ഷണ്ന്്ക്ട്്ി (77)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി. ഭാരയ്: ക്ഞ്്
മ്്. മക്്ള്്: ഉഷ, ഗീത,
സ്കരപദ്്്ന്്. മര്മക്്ള്്:
െപദ്്്ന്്,അശവ്തി,രകര
തനായഅകശാകന്്.

പൊച്്്മശ്തസയ്
മ്വാറ്്്പ്ഴ:രാജീവ്നഗ
റില്് രകരതനായ രാമ
പ്രം ക്ട്്ിയാനിയില്്
മാണിയ്കട ഭാരയ് കകാ
ച്്്കപ്തസയ്(77)അത്്രി
ച്്്.എല്്ഐസിഉകേ്യാ
ഗസ്്യായിര്ന്്്. പശ്ീ
മ്െനഗരം വടക്്്കച്്
രി ക്ടം്ബാംഗമാണ.്
സംസക്ാരംഇന്്്രാവി
കെ10.30ന്മ്വാറ്്്പ്ഴ
കഹാളിമാഗിരള്്ികസ
മികത്്രിയികെ ക്ടം്
ബ കല്്റയില്്. മക്്ള്്:
സഖറിയ(തമ്്ി),ആ്്്
ണി, ഷീബ. മര്മക്്ള്്:
കടസ്്ി രതിയില്് (കരാ
ന്്ക്ന്്ം), ജീന ഞള്്
മ്്്ഴ (തീകക്ാ്യി), എ
ബിസണ് ആൊനിക്്
ല്്(രാെ).

േത്്ായിമജാസഫ്
ക്കന്ാ്ന്്ി:ൊത്്ംപ്
ഴയില്്മത്്ായികജാസ
ഫ്(ഓകസപ്്്-88)അത്്
രിച്്്.സംസക്ാരംഇന്്്
രാവികെ 11.30ന് ക്
കന്ാ്ന്്ികസ്്്്കജാസ
ഫ് രള്്ി കസമികത്്രി
യില്്.�ഭാരയ്:കറാസമ്്ഏ
ത്്യാര്്കാവം്ക്ളത്്്
ക്ടം്ബാംഗം. മക്്ള്്:
അപ്്ച്്ന്്,കബബി,കമരി,
എല്്സി, കജായി (മീന
ച്്ില്്ഈസ്്്്്ബാങ്്്അര്
വിത്്്റ), സണ്്ി, ബാ
ബ,് സാബ് (കകഎ
സഎ്ഫഇ് ഈരാറ്്്കര
ട്്).മര്മക്്ള്്:കമരി,ക്
ട്്ിയമ്്,കജാസ,്സീമ,ജാ
ന്്സി,രമയ്,രകരതനായ
കബബി.

പ്ഷെ്രന്്
കെര്്ത്്െ: കഞ്്ിക്്്
ഴിപഗ്ാമരച്്ായത്്്എ
ട്്ാം വാര്്ഡില്് ക്കട്്ഴ
ത്്്പ്ഷക്രന്്(60)അ
ത്്രിച്്്. ഭാരയ്:പര്ീതി. മ
ക്്ള്്:പര്ജീഷ,ബിജീഷ.
മര്മകന്്:സ്കകഷ.്

മജാര്്ജ്്്മജാസഫ്
രറവ്ര്്:വടകക്്ക്്രമ്
റവന്്ത്ര്ത്്്കരകന
ടത്്് കജാര്്ജ്്് കജാസ
ഫ്(75)അത്്രിച്്്.കകര
ളവിഷന്്കകബിള്്ടിവി
ഓപ്്കററ്്ര്് രി.കജ. കജാ
ബിയ്കട രിതാവാണ.്
ഭാരയ്:ല്സികജാസഫ്മ
റ്്്മക്്ള്്:കജാളി,കജസ്്ി.
മര്മക്്ള്്:കജാബി,കജാ
ണ്്സണ്്,ഷീബ.

അന്്
പ്ളക്്ടവ:് കസ്്്്ആ
്്്ണീസ്യ.്രിസക്്ള്്
റിട്്.അധയ്ാരിക ൊെി
പ്രക്്ല്് ഇെഞ്്ിക്്
ല്്വീട്്ില്്കബബിആ്്്
ണിയ്കട ഭാരയ്ഐ.എ
സ.്അന്്(56)അത്്രി
ച്്്.മകന്്:അബിന്്രാ
പട്ിക്ഇെഞ്്ിക്്ല്്.സ
കഹാേരങ്്ള്്:വിെയ്ംസ്
(കജ.എം.കജപര്ിക്്്ഴസ്്
എറണാക്ളം), കൊറ
ന്്സ്ബാബ്(ഈനപര്ി
ക്്്ഴസ്്രാകറാപ്്ടി),കജ
യിംസ്(വിജയമാര്്ക്്റ്്ി
ങ)്.

പെ.വി.മജായി
രനങ്്ാട:് കകാഴ്വള്്ി
ല്്കക.വി. കജായി (74)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ത്്ി.ഭാരയ്:രകര
തയായകറാസി.മക്്ള്്:
ജാന്്സി (ബംഗള്ര)്,
ജാസമ്ിന്്. മര്മക്്ള്്:
ആക്്്ാസ് ആ്്്ണി
(ബംഗള്ര)്, എ.രി. വ
ര്്ഗീസ.്

പെ.പെ.മദവസി
പശ്ീമ്െനഗരം:അകവ്
ര്്കഹസക്്്്ള്്റിട്്കയ
ര്്ഡ്ജീവനക്്ാരന്്ക്
ട്്ാെ കക.കക. കേവസി
(80) അത്്രിച്്്. സം
സക്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
ഐര്ര്് െിറയക്്്ല്് മ
ണവാളന്് രകരതയായ
അന്്ം.മക്്ള്്:കബബി,
കജായി,ആന്്്്,കജാര്്ജ.്
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മസാേന്്
അത്്ിക്്ാട:്അച്്ങ്്ാ
ടികെര്്കത്്ടത്്്കവൊ
യ്ധക്്് മകന്് കസാമ
ന്്(73)അത്്രിച്്്.സം
സക്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
സതി.മകള്്:സവിത.

മവോയ്ധന്്
ൊെക്്്ടി: രരിയാരം:
രണിക്്ാകശരി കവൊ
യ്ധന്്(73)അത്്രിച്്്.�
ഭാരയ്:െപദ്്്ിക.മക്്ള്്:ര
ഞജ്,്കരജി,രജീഷ്(ദ്
ബായ)്.മര്മക്്ള്്:നിമ
രഞജ്,്രകമഷ്(കാെടി
പ്്ാക്്്ഷന്് അതിരപ്്ി
ള്്ിഎസക്ററ്്്),വീണര
ജീഷ.്

ചിദംബരന്്
കെര്്ത്്െ:രട്്ണക്്ാട്
പ്പ്്ാത്്്ച്്ിറ (ച്പര്
ത്്്)യില്് െിേംബരന്്
(74) അത്്രിച്്്. ഭാരയ്:
ശയ്ാമള.മക്്ള്്:രാകജഷ,്
രഞജ്ി,രശമ്ി.മര്മക്്ള്്:
കറാഷന്ി,മധ,്േിെീപ.്

എം.പെ.ശെ്ൊശ്
ക്മരകം:രത്്്രങ്്ില്്
പ്ത്വല്് വീട്്ില്് എം.
കക. പര്കാശ് (ബാബ-്
50)അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:രാ
ധികപര്കാശ്ആെപ്്്ഴ
കണ്്ങ്്രി കരിമ്്്ംതറ
ക്ടം്ബാംഗം.മക്്ള്്:ന
യന പര്കാശ,് നിതിന്്
പര്കാശ.്സംസക്ാരംന
ടത്്ി.

സരല്്ക്ോര്്
ഇത്്ിത്്ാനം: മെക്
ന്്ം ക്രകവെില്് (ആ
ക്്ാട്്്)കസാമന്്നായര്
കടയം് ശാത്്മ്്യ്കട
യം്മകന്്സരല്്ക്മാ
ര്് (39)അത്്രിച്്്.സം
സക്ാരംഇന്്്കവകിട്്്
4 ന് വീട്്്വളപ്്ില്്. സ
കഹാേരി:കസാമെത.

ക്ഷണ്ന്്ക്ട്്ിനായര്്
കെര്്ത്്െ: കെര്്ത്്െ
കതക്്്ക്റ്പ്്ന്്ക്ളങ്്
രതയ്്ില്്ക്ഷണ്ന്്ക്
ട്്ിനായര്് (83) അത്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ര്ഗ്്ിണിയമ്്.
മക്്ള്്:ശിവക്മാര്്, പര്
സന്്ക്മാരി. മര്മക്്
ള്്:സ്ധ,ജയപര്കാശ.്

േറിയാമ്്
മാള:മടത്്്ംരടിരഞ്്ി
ക്്ാരന്്ൊക്്പ്്ക്്്ഭാ
രയ്മറിയാമ്്(85)അത്്
രിച്്്.മക്്ള്്:കജാസ,്സി
സ്്്്ര്്കറാസിെിരാജസ്്ാ
ന്്. സിസ്്്്ര്് കപ്ഗസി രാ
ൊ.ൈാേര്്: റാകൈല്് ര
ഞ്്ിക്്ാരന്്,ൈാ.ആ്്്
ണിരഞ്്ിക്്ാരന്്, കമ
ഴസ്ി, കജാണ്്സന്്, വി
ല്്സണ്്,ഷീബ.മര്മക്്
ള്്:കഡയസ്ി,കജാണ്്സ
ന്്,കജാസ,്ഷിജി

സ്മോചന
ബാല്കശ്്രി:നിര്്മ്്ല്്്ര്്
കകകതായില്് കഗാരാ
െക്്് (റിട്്. സബ് ഇ
ന്്സക്രക്്ര്്) ഭാരയ് സ്
കൊെന(55)അത്്രിച്്്.
മക്്ള്്: െിനീഷ് (ദ്ബാ
യ)്, സതീഷ് കഗാരാല്്
(ദ്ബായ)്.മര്മകള്്:അ
നശവ്ര.സകഹാേരങ്്ള്്:
സജില്്സദ്്ീപ്(ആര്്ഇ
സി), സീതാമണി (അ
ത്്ാണിക്്ല്്),സതയ്ഭാ
മ (തെക്്്ളത്്്ര്് ),ശ
ക്ത്്ളപക്ാക്്്ര്്),ശശി
കെ(ക്ന്്മംഗെം).

അബ്്്ള്്
എടവണ്്: രാെകപ്്റ്് മ
ണ്്്ങ്്ച്്ാെില്് അബ്്്
ള്്(63)അത്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:ൈാത്്ിമ(വടകശ്്രി).
മക്്ള്്: സ്കബേ, ശി
ഹാബ് സഖാൈി, സജീ
ന, സൗേത്്്, നബീല്്,
സഹ്്,ഷാഹിദ,്ശിൈാന,
ഷംെ.മര്മക്്ള്്:അബ്്്
ല്്ഗഫ്ര്്(വല്്പ്്്ഴ),ൈാ
ത്്ിമ(ഇരികവറ്്ി), അ
ബ്്്ള്് സമദ് അശറ്ൈി
(കാരക്ന്്്),ശരീഫ്ബാ
ഖവി(കാരക്ന്്്),സഹ്്
(െിറപ്്ാെം), റിയാസ(്
ഷാപ്്ിന്്ക്ന്്്), ശഹര്്
ബാന്(െിറപ്്ാെം),അ
ഫസ്ല്്(ത്റക്്ല്്).ശി
ഹാബ്(വടകശ്്രി).

ജയമോഹനന്്
മാകവെിക്്ര:സിരിഐ
എം കതകക്്മങ്്്ഴി 16-
ബിപബ്ാച്്്മ്ന്്കസപക്
ട്്റി ഭരണിക്്ാവ് കത
കക്്മങ്്്ഴിആമ്്ാടി ജ
യകമാഹനന്്(72)അത്്
രിച്്്.കട്്ച്്ിറമങ്്്ഴി330
നമ്്ര്്എസഎ്ന്്ഡിരി
ശാഖയ്കടമ്ന്്കസപക്
ട്്റിയാണ.് സംസക്ാരം
നടത്്ി.ഭാരയ്:സ്ശീെ.
മക്്ള്്:സഞജ്ീവ് (ബം
ഗള്ര)്, രാജീവ് (കെ
കന്)്,റാണി.മര്മക്്
ള്്:രശമ്ി,ധനയ്,േീരക.്

മസാേനാഥന്്.ആര്്
മാകവെിക്്ര: കരാന്്ാ
രംകതാട്്ംവാഴയില്്റിട്്.
കരാെീസ് കഹഡ് കകാ
ണ്്സ്്്്ബിള്് കസാമനാഥ
ന്്.ആര്്(69)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:സ്ജാതകസാമന്്.മ
ക്്ള്്:അര്ണ്്കസാമന്്,
അരവിദ്്്കസാമന്്.മര്മ
ക്്ള്്:കഡാ.വിേയ്ാഅര്
ണ്്,രജനിഅരവിദ്്്.

സഹമദവന്്
മ്ഹമ്്:മ്ഹമ്്വെിയവീ
ട്കവെിയകത്്്സഹകേ
വന്്(84)അത്്രിച്്്.�ഭാ
രയ്:രതന്മ്്.മക്്ള്്:ഷാ
ജി,ഗീത.മര്മക്്ള്്:ബി
ജികമാള്്,മാധവോസ.്

രതന്മ്്
മ്ഹമ്്:രാതിരപ്്ള്്ിശാ
ത്്ിഭവനില്്രകരതനാ
യബാഹ്കെയക്്്(മ്ന്്
ജില്്ാസകപ്്ഓൈീസര്്)
ഭാരയ്രതന്മ്്(74)അത്്
രിച്്്. രിഡബ്്്യ്ഡി റിട്്.
സീനിയര്്സ്പര്ണ്്ായി
ര്ന്്്. മക്്ള്്: ബി സി
ന്്്,ബി.സജീവ.്മര്മ
ക്്ള്്:കഡാ.സെീംകെല്്
പ്്ന്്,സ്നിത.

മബബി
മ്ഹമ്്: മണ്്കച്്രി ര
ച്്ായത്്് എട്്ാം വാ
ര്്ഡില്്അയ്്ന്്ക്ളങ്്
രകബബി(64)അത്്രി
ച്്്.�ഭാരയ്: കസാമിനി. മ
ക്്ള്്:ജിഷ്ണ,്നയന.
മര്മക്്ള്്:ആശ,കബ
ജ.്

മജായ്
അത്്ിക്്ാട:്ആല്്കസ
്്്റിന് കിഴക്്് ക്ര്ത്
ക്ളങ്്രഅകത്ാ്ണിമ
കന്്കജായ്(62)അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംഇന്്്രാ
വികെ 10.30 ന് അത്്ി
ക്്ാട്കസ്്്്ആ്്്ണീസ്
രള്്ി കസമികത്്രിയി
ല്്.സകഹാേരങ്്ള്്:കപ്ഗ
യസ്ി,വിന്്സന്്,രകരത
രായകജാസ,്കമരി,െില്്ി.

ൊത്്്മ്്ക്്്ട്്ി
മമ്്ാട:് രത്്െിങ്്ല്്
കാട്്്കരായികെരകരത
നായകമപ്്ാടന്്മ്ഹമ്്
േിക്്് ഭാരയ് രാത്്്മ്്
ക്്്ട്്ി (70)അത്്രിച്്്.
മക്്ള്്: അബ്്ാസ(്പ്
ത്്നത്്ാണി), സക്്ീ
ന,ആഷിഖ.്മര്മക്്ള്്:
ആമിന(ക്ട്്ിപ്്ാറ),ഹ
സീന (ബീമ്്്ങ്്ല്്).സ
കഹാേരങ്്ള്്: ആസയ്
(മാരമംഗെം), ക്ഞ്്ി
മ്ഹമ്്ദ് (കരിത്്ാര്്),
അബ്ബക്്ര്്, രകരത
നായ ഇപബ്ാഹിം (നട്
വക്്ാട)്.

സ്ഹറ
ആല്വ: ക്ന്്കത്്രി,
കളരിക്്ല്് വീട്്ില്് ക
ബീറിക്്് ഭാരയ്സ്ഹറ
(61)അത്്രിച്്്.കബറട
ക്്ംനടത്്ി.മക്്ള്്:ഹാ
രിസ,്നവാസ.്മര്മക്്
ള്്:കൈമീനഹാരിസ്(ച്
ര്്ണ്്ിക്്ര രച്്ായത്്്
വാര്്ഡ് കമമ്്ര്്), കജ
സന്.

ഉണ്്ിക്ഷണ്ന്്
മണല്ര്്കവസ്്്്്:ഓവാട്്്
ഉണ്്ിക്ഷണ്ന്്(59)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി. ഭാരയ്:സ്മതി. മ
ക്്ള്്:അശവ്തി,അമ്്ാ
ടി.മര്മക്്ള്്:ബിജ,്കര
ഷമ്.

മജാസഫ്
മാമംഗെം:രള്്ത്്്വീ
ട്്ില്്കജാസഫ്(88)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംഇ
ന്്്കവകിട്്്4ന്മാമംഗ
െംമൗണ്്്കാര്്മ്്ല്്ര
ള്്ികസമികത്്രിയില്്.
ഭാരയ്:രകരതയായരജീ
ന കകാളരിക്്ല്്. മക്്
ള്്:കമരി,കജാര്്ജ്്്,കതാ
മസ.് മര്മക്്ള്്: കജക്്
ബ്മ്ഞ്്പ്്ിള്്ി,ആനി
യസിന്്്മാകവന,ഷി
ജിൊയികക്ാ്ടത്്്.
പെ.വി.സ്മരശന്്്നാഥന്്
കകാച്്ി: എറണാക്ളം
കകാമ്്ാറ ജംഗഷ്നില്്
കവാള്്ട്്ാസ് റിട്്. ഉകേ്യാ
ഗസ്്ന്്കക.വി.സ്കര
പദ്്്നാഥന്്(85)അത്്രി
ച്്്. സംസക്്്ാരം നട
ത്്ി. ഭാരയ്: കപ്രമെപദ്്്ി
ക. മക്്ള്്:സജിത, നി
ഷ.

പോയത്ീന്്ക്ട്്ി
തിര്രങ്്ാടി: മ്ന്്ിയ്
ര്്ആെിന്് ച്വട് കൊ 
നാരി കമായത്ീന്്ക്ട്്ി
എന്് ക്ഞ്്ിപ്് (66)
അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:ജമീെ.
മക്്ള്്: അബ്്്സെീം
(സഊേി),ഹസീന,ഹ
നീശ. മര്മക്്ള്്:ൈവാ
സ,് മ്ഹസ്ിന്്, ഖമറ്
ന്്ിസ.

േമനാജക്്ോര്്
കെമകച്്രി:തിര്വങ്്്
ര്് മാനംക്ളങ്്രയില്്
രകരതനായ ക്ഷണ്
ന്്ക്ട്്ിയ്കടമകന്് പശ്ീ
ക്ഷണ്യില്് മകനാ
ജക്്മാര്് (50)അത്്രി
ച്്്അമ്്മാധവി.�ഭാരയ്:
മീര. മക്്ള്്: രമല്്രാജ,്
ആരയ്.മര്മക്്ള്്:ഷന,്
അക്്യ. സകഹാേരന്്:
മകഹഷ.്

ഗിരിജസദാനന്്ന്്
കട്ത്്്ര്ത്്ി: വാൊ
ച്്ിറ കണ്്ംപ്ച്്യില്്
കക.രിസോനദ്്ക്്്ഭാ
രയ് ഗിരിജ സോനദ്്ന്്
(54)അത്്രിച്്്.മക്്ള്്:
ആരതി,അഖില്്.മാതാ
വ:് നളിനി. സകഹാേര
ങ്്ള്്:ഇ.കകവിജയന്്,
ഗീത.കകാട്്യംച്ങ്്ംഇ
ളംരള്്ിയില്് ക്ടം്
ബാംഗമാണ.്

ആനന്്ന്്
മ്ളയം:രകരതനായരാ
റകകതആനദ്്ന്്(51)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി.ഭാരയ്:തിെക.മ
ക്്ള്്: പശ്ീക്മാര്് (കരാ
െീസ)്, പശ്ീജിത്്്. മര്മ
കള്്:േിവയ്.

ഷാബിത്്്
െങ്്നാകശരി: ൈാത്്ി
മാപ്രംക്ന്്ക്്ാട്ക്ട
കകശ്്രിവീട്്ില്്സിയാേി
ക്്് മകന്് ഷാബിത്്്
(15) അത്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംഇന്്്രാവികെ
11ന് രഴയരള്്ി കബ
ര്്സ്്ാനില്്. മാതാവ:്
കഷഹന.സകഹാേരങ്്
ള്്:ഷിയാസ,്അല്്ത്്ാ
ഫ.്ഷാബിത്്്െങ്്നാ
കശരിഎസ്ബി ഹയര്്
കസക്്ന്്ഡറി രത്്ാം
ക്്ാസ്്്വിേയ്ാര്്ത്്ി.

ആന്്്ണി
കകാകമ്ാ്ടിഞ്്ാമാക്്
ല്്: കടമ്്ാട്്്രറമ്്ില്്
ആ്്്ണി(92)അത്്രി
ച്്്.ഭാരയ്: കമരി.മക്്ള്്:
കജാര്്ജ്്്,കജാസഫ.്മര്
മക്്ള്്:നിഷ, കവാള്്ഗ.
സംസക്ാരംഇന്്്രാവി
കെ10ന്കാര്ര്്കസ്്്്
കമരീസ് കറാസറി കേവാ
െയത്്ില്്.

ഫൈക്്്അരകരത്്ിൽ്്രരിചക്്റ്്
െികിത്്യിലായിര്ന്്യാള്്മരിച്്്
വടക്്ാകച്്രി: കറാഡ്
അരകടത്്ില്് രരി
കക്്റ്്്െികിത്്യില്്ക
ഴിഞ്്ിര്ന്്ഗ്ഹനാഥ
ന്്മരിച്്്.മങ്്ാട്കകാട്്
പ്്്റംപ്ത്്്ര്രകരത
നായ അകത്ാ്ണിയ്
കട മകന്് കജാണ്്സ
ന്്(55)അണ്മരിച്്ത.്
കഴിഞ്്10ന്കവളപ്്ാ
യ കറാഡില്്വച്്്ണ്്ാ
യകബക്്്അരകടത്്ില്്ഗ്ര്തരമായിരരികക്്
റ്്് മ്ളങ്്്ന്്ത്്്കാവ് ഗവ. കമഡിക്്ല്്കകാകളജ്
ആശ്രപത്ിയില്് െികിത്്യിൊര്ന്്്. ഇന്്കെ
പ്െര്്കച്്യാണ്മരിച്്ത.്സംസക്്്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:കപ്ഗസി.മക്്ള്്:കജാകമാന്്,കജാകമാള്്.
ചകാവിഡ്ൈാധിച്്്മരിച്്യാള്നര
മ്തശരീരംസംസക്്്രിച്്്
രറവ്ര്്: കകാവിഡ്
ബാധിച്്്മരണമടഞ്്
കകതാരംവടകക്്ച്
ള്്ിയാങ്്രവീട്്ില്്തങ്്
പ്്ക്്് മ്തകേഹംസം
സക്്്രിച്്്.ഇന്്കെഉ
ച്്കഴിഞ്്്മ്ന്്രകയാ
കടയാണ്സംസക്്്ാരം
നടന്്ത.് എതിര്്പ്്്ക
ള്്പര്തീക്്ിച്്്റവനയ്,്
കരാെീസ്ഉകേ്യാഗസ്്ര്്സ്്െത്്്ണ്്ായിര്ന്്്.
എന്്ാല്് പര്കേശവാസികള്കട യാകതാര്എതി
ര്്പ്്്ംഉണ്്ായില്്.തങ്്പ്്ക്്്സകഹാേരിപ്പത്ന്്ാ
രായമകഹഷ,്മധ്എന്്ിവര്്രിരിഇകിറ്്്ധരിച്്്
സംസക്്്ാരപക്ീയകള്് നടത്്ി. തഹസില്്ോര്്
എം.എച്്്.ഹാരീഷ,്കഡരയ്്ട്്ിതഹസില്്ോര്്,ടി.എ
ഫ.്കജാസഫ,്വികല്്ജഓ്ൈീസര്്ആര്്.കഗാരക്മാ
ര്്, സബ്്് ഇന്്സക്രക്്ര്്മാരായ എം.വി. അര്
ണ്്കേവ,് രി.ഡി. ജയക്മാര്്, പഗ്ാമരച്്ായത്്്
അംഗംആശസിത്്ില്്,കഹല്്ത്്്ഇന്്സക്രക്്ര്്
കക.ടി.സകത്ാ്ഷ,്ജ്നിയര്്കഹല്്ത്്്ഇന്്സക്ര
ക്്ര്്ഇ.ബി.ബിജ്ത്ടങ്്ിയവര്്െടങ്്്കള്്ക്്്ആ
വശയ്മായപക്മീകരണങ്്ള്്ക്്്കനത്തവ്ംനല്്കി.

െികിത്്യിലിരിനക്്മരിച്്നകാവിഡ്
ചരാഗിയ്നരസംസക്ാരംെരത്്ി
ൊെക്്്ടി: നഗരസഭ
പക്ിമികറ്ാ്റിയത്്ില്്
ആേയ്മായി കകാകറാ
ണ കരാഗിയ്കട സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.കഴി
ഞ്്േിവസംെികിത്്
യിെിരികകമരണകപ്്ട്്
കകാട്്ാറ്്് കകാകട്ാ്ക്്ാ
ട്്് രറമ്്ില്് രാമക്
ഷണ്ന്്(68)എന്്യാ
ള്കട മ്തകേഹമാണ്കകാകറാണകപ്രാകട്ാ്കകാള്്
പര്കാരംസംസക്്്രിച്്ത.്അകപ്ാ്ളആശ്രപത്ിയി
ല്്നിന്്്ൊെക്്്ടിനഗരസഭയികെആകരാഗയ്വി
ഭാഗംപര്വര്്ത്്കര്്ഏറ്്വാങ്്ിയകശഷംനഗരസ
ഭപക്ിമികറ്ാ്റിയത്്ില്്എത്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.
കഹല്്ത്്് സ്പ്്ര്് കവസര്് കരാള്് കതാമാസ,്
കഹല്്ത്്്ഇന്്സ�്കരകടര്്മാരായനിധീഷ,്രതീഷ്
എ.,എം,കറാഷന്്്വി.എ,മകനാജ്ക്മാര്്,നീധീഷ്
ടി.എസ്.ജീവനക്്ാരായനൗഷാദ,്റൈീക്്്,മനീ
ഷ്എന്്ിവര്കടകനത്തവ്ത്്ിൊണ്സംസക്്്ാരം
നടത്്ിയത.്കൊവ്്ഴെ്വീട്്ില്്ടിവികണ്്ിരിക്്്
കമ്ാ്ള്്ക്ഴഞ്്വീണഇകദ്്ഹകത്്ൊെക്്്ടിയി
ലം്രിന്്ീട്അകപ്ാ്ളആശ്രപത്ിയിലം്എത്്ി
ക്്്കയായിര്ന്്്അവികടകവച്്്ആകരാഗയ്നിെ
വഷളാവ്കയം്ശക്്മായനികമാണിയക്ടിവ
ന്്കതാകട കകാകറാണ രരികശാധന നടത്്ിയ
കപ്ാ്ഴാണ്കരാസ്്്്ീവ്ആകണന്്റിഞ്്ത.്കകാട്്ാ
റ്്് ൊയക്്ട നടത്്്ന്് ഇകദ്്ഹവ്മായി വെിയ
കതാതില്ള്്സമ്്ര്്്ക്്മ്ണ്്ായതായിരറയ്ന്്്.
നകാവിഡ്
െികിത്്യിലായിര്ന്്യാള്്മരിച്്്
കകാച്്ി:കകാവിഡ്കരാസിറ്്ീവായിഎറണാക്ളം
കമഡിക്്ല്്കകാകളജില്്െികിത്്യിൊയിര്ന്്
ആല്വതായക്്്ാട്്്കരക്ന്്്ംപ്റംമനയക്്്ര
റമ്്ില്്അബ്്്ല്്ഖാേര്്(73)മരിച്്്.മരണംകകാ
വിഡ്മ്െമാകണന്്്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്തിന് പസ്
വംആെപ്്്ഴഎന്്ഐവിൊബികെക്്യച്്്.ഇകദ്്
ഹത്്ിന്ഹ്കപ്ോഗവം്രക്്സമ്്ര്്ദ്്വം്ഉണ്്ായി
ര്ന്്്.
ഫൈക്്്അരകരം:
െികിത്്യിലായിര്ന്്
യവ്ാവ്മരിച്്്
മണ്്്ത്്ി:കബക്്്നി
യപത്്്ണം വിട്്്മതിെി
ല്് ഇടിച്്് ത്ടര്്ന്്്
കവേയ്്തിത്ണിെിടി
ച്്്രരികക്്റ്്്െികിത്്
യിൊയിര്ന്്യവ്ാവ്
മരിച്്്. മണ്്്ത്്ി കമ
ത്്ില്്വീട്്ില്് സനെി
ക്്് മകന്് അശവ്ിന്്
കമത്്ില്്(31)ആണ്മ
രിച്്ത.്ബ്ധനാഴെ്രാപത്ിരകത്ാ്കടകനല്്ങ്്രയി
ൊര്ന്്് അരകടം. ഇയാള്് സച്്രിച്്ിര്ന്്
കബക്്്നിയപത്്്ണംവിട്്്മതിെില്്ഇടിച്്്ത്ട
ര്്ന്്്കവേയ്്തിത്ണില്്ഇടിക്്്കയായിര്ന്്്.
തെയക്്്്ഗ്ര്തരരരികക്്റ്്ഇയാകളത്ശ്രികെ
സവ്കാരയ്ആശ്രപത്ിയില്്പര്കവശിപ്്ികച്്ങ്്ിലം്
ഇന്്കെമരിച്്്.ദ്ബായില്്കജാെികെയത്ിര്ന്്
അശവ്ിന്്നാട്്ില്്എത്്ികയ്ാറ്്്യിനില്്പര്കവ
ശിച്്ിരിക്്്കയായിര്ന്്്. ബ്ധനാഴെ് കവ്ാറ
ക്്്ന്്കാൊവധിപ്ര്്ത്്ീകരിച്്് ടൗണികെക്്്
കരായതായിതിരികകവര്കമ്ാ്ഴായിര്ന്്്അര
കടം.മ്തകേഹംകകാവിഡ്രരികശാധനക്്്കശഷം
കരാസ്്്്്മാര്്ട്്ംനടത്്ികവകിട്്്സംസാക്്ാരിച്്്.
ഭാരയ്: പശ്്തി.അമ്്:കകരളി.സകഹാേരി:ഓര്്മ്്.
ഫൈക്്്രാങ്്ര്്ചലാറിയിൽ്്
ഇരിച്്്യ്വാവ്മരിച്്്
തെകയാെപ്്റമ്്്:
കബക്്്ടാങ്്ര്്കൊറി
യില്് ഇടിച്്്കബക്്്
യാപത്ികനായയ്വാവ്
മരിച്്്. മറവന്്ത്ര്
ത്്് മണകെല്് കകാള
നിയില്് പര്കാശന്്
(40)ആണ്മരിച്്ത.്ഇ
ന്്കെരാവികെ11ന്മ
റവന്്ത്ര്ത്്് എ
സഎ്ന്്എല്്രിസക്്
ളിന്സമീരമായിര്ന്്്അരകടം.രാൊംകടവി
ല്്നിന്്്ച്ങ്്ംഭാഗകത്്ക്്്കബക്്ില്്കരാക്
ന്്തിനിടയില്്നിയപത്്്ണംവിട്്കബക്്്എതി
കരഗയ്ാസ്സിെിണ്്റ്കള്മായിവന്്ടാങ്്ര്്കൊ
റിയില്്ഇടിക്്്കയായിര്ന്്്.നാട്്്കാര്്കെര്്ന്്്
ഉടന്്തകന്്ഇയാകളതെകയാെപ്്റമ്്്ഗവ.ആശ്
രപത്ിയില്്എത്്ികച്്ങ്്ിലം്ജീവന്്രക്്ിക്്ാനാ
യില്്.തെകയാെപ്്റമ്്്കരാെീസ്സ്്െകത്്ത്്ി
കമല്്നടരടികള്്സവ്ീകരിച്്്.കരാസ്്്്്കമാര്്ട്്ത്്ി
നം്കകാവിഡ്രരികശാധനയക്്്്ംകശഷംമ്തകേ
ഹംബന്്്ക്്ള്്ക്്്വിട്്്നല്്കം്.ഭാരയ്:ഗിരിജ.മ
കന്്:ക്ഷണ്ജിത്്്.അമ്്:ഭാഗയ്െക്്്മി.

ടര്ഷറിതട്്ിപ്്്:ടര്തിക്ട്തൽ
തിരിമറിെരത്്ിയതായികനട്്ത്്ൽ
തിര്വനത്്പ്രം: വ
ച്്ിയ്രപട്ഷറിയിലത
ട്്ിപ്്്നടത്്ികൊടികള
തട്്ിയകകസികെപര്തി
ബിജ്ൊല ക്ട്തല
രണംതിരിമറിനടത്്ി
സവ്ത്്ംഅക്്ൗണ്്ികെ
ക്്് മാറ്്ിയതായം് ക
കണ്്ത്്ല. ഇയാള്മാ
യി അകന്വഷണസം
ഘം നടത്്ിയ കതളി
കവട്പ്്ിൊണ് ഇക്്ാ
രയ്ങ്്ളവയ്ക്്മായത.്
ഇകതക്്്റിച്്് ബാങ്്്
അക്്ൗണ്്്കള ഉള
കപ്്കട രരികോധിച്്്
വയ്ക്്ത വര്ത്്ാനാ
ണ്തീര്മാനം.
തട്്ിപ്്്നടത്്ികയട്

ത്്രണംബിജ്ൊല
ആേയ്ംപട്ഷറിഅക്്ൗ
ണ്്്കളികെക്്് മാറ്്ി.
അതിന് കശഷമാണ്
സവ്ത്്ംബാങ്്്അക്്ൗ
ണ്്ികെക്്് മാറ്്ിയത.്
ആേയ്ംപട്ഷറിഅക്്ൗ
ണ്്ികെക്്ാണ് രണം
മാറ്്ിയത് എന്്തിനാ
ലഅന്്്തട്്ിപ്്്കകണ്്

ത്്ിയില്്. ബിജ്ൊെി
കനവച്്ിയ്രസബ്പട്
ഷറിയിലം് ജില്്ാ പട്ഷ
റിയിലം്എത്്ിച്്്കത
ളികവട്ത്്്. ഒളിവില്്
കോക്ന്്തിന് മ്മ്്്
ബിജ്ൊല്്ഉകരക്്ിച്്
െിെകരഖകളം്പട്ഷറി
ക്്്സമീരത്്്നിന്്്ം
കകണ്്ത്്ി. കരമനയി
കെവീട്്ിലം്വഴയിെയി
കെ സകോേരിയ്കട
വീട്്ിലം് ബിജ്ൊെി
കനഎത്്ിച്്്.ഇവികട
നിന്്്ം കകണ്്ത്്ിയ
െിെ കരഖകളില്് തട്്ി
പ്്ികനസംബന്്ിച്്്ക്
ട്തല്്കതളിവ്കള്്െ
ഭിച്്തായി കോെീസ്
അറിയിച്്്.
സംഭവത്്ിലബിജ്

വിക്്്ഭാരയ്സിമിക്്്ം
രങ്്്കണ്്ന്് സംശയ
ത്്ിൊണ് അകന്വഷ
ണസംഘം.സിമിയ്കട
പട്ഷറിഅക്്ൗണ്്ിലം്
പ്വാറികെബാങ്്്അ
ക്്ൗണ്്ില്മാണ് തട്്ി
പ്്ില്കട െഭിച്് രണം

ബിജ്ൊല്് നികക്്രി
ച്്ിര്ന്്ത.്രണമിടരാ
ട്സംബന്്ിച്്്ബാങ്്ി
ല്് നിന്്്ം അയച്്ിര്
ന്് എസഎ്ംഎസ്സ
കദ്്ശങ്്ള്്സിമിയ്കട
കൊകബെികെയക്്്ാ
കോ െഭിച്്ിര്ന്്കത
ന്്്ം രരികോധിക്്്ം.
ഇടരാട്കള്്സിമിഅ
റിഞ്്ിര്ക്ന്എന്്ാ
ണ് അകന്വഷണ സം
ഘംകോക്്്ന്്ത.്ബാ
ങ്്ില്്നിന്്്ംവിവരങ്്
ള്്കശഖരിക്്്ം.ബിജ്
ൊെിക്്് കാറം് സവ്
ര്്ണ്്ാഭരണങ്്ളം് ജി
ല്്ാകപ്കംപബ്ാച്്്ഡി
കവഎസര്ി എം.കജ.
സ്ലൈിക്്റിക്്് കന
ത്തവ്ത്്ില്ള്് അ
കന്വഷണസംഘംരിടി
കച്്ട്ത്്്. കതളികവട്
പ്്് പ്ര്്ത്്ിയായകോ
കട ബിജ്ൊെികന ഇ
ന്്കെ കൊടതിയില്്
ഹാജരാക്്ി റിമാനഡ്
കെയത്.്
വച്്ിയ്രസബ് പട്

ഷറിയില നിന്്്ം ര
ണ്്്കൊടി75െക്്ംര്
രബിജ്ൊലതട്്ികയ
ട്ത്്്കവന്്ാണ് കക
സ.്'കമകപ്ൊ വാരത്്'
യാണ്തട്്ിപ്്്പ്റത്്്
കൊണ്്്വന്്ത.്പട്ഷറി
യിലനിന്്്വിരമിച്്ഓ
ൈീസറ്കട രാസ് കവ
ഡം് യ്സരകനയിമം്
ഉരകോഗിച്്ായിര്ന്്്
തട്്ിപ്്്.അതിനികട, വ
ച്്ിയ്ര പട്ഷറിയികെ
കവട്്ിപ്്ികനത്ടരന്്്വ
ക്പ്്് തെ അകന്വഷ
ണംനടത്്ിയസമിതി
യ്കടനിരകേശങ്്ളന
ടപ്്ിൊക്്ാന സക്ര
ഷയ്ലഓൈീസകറനിയ
മിച്്്ധനവക്പ്്്ഉത്്ര
വായി. ധനവക്പ്്ികെ
ഐ.ടിഡിവിഷനഇന
ൈരകമഷനസിസ്്്്ംഡ
യറകറ്്്രകകാശികവ
േയ്കനയാണ് നിയമിച്്
ത.്പട്ഷറികളികെകസാ
ഫറ്്്് കവയറിക്്്സ്ര
ക്്ാസംവിധാനംആ
റ്മാസത്്ിന്ള്്ില

പ്നസംഘടിപ്്ിക്്ാ
നാണ്നിരകേശം.
അകന്വഷണകമ്്ിറ്്ി

നിരകേശിച്്ത്കരാകെ
സരവീസിലനിന്്്വി
രമിക്്്ന്്വര്കടയം്
സ്്െം മാറ്ന്്വര്കട
യം് നടരടികയട്ക്്
കപ്്ട്ന്്വര്കടയം്െീ
കവട്ക്്്ന്്വര്കടയം്
രാസ് കവഡ് മരവിപ്്ി
ക്്ണം.ഇതിന്ള്്സം
വിധാനംകസാഫറ്്്്കവ
യറില ഉണ്്ാക്്ണം.
ഡാഷ് കബാരഡിലഇ
ത്സംബന്്ിച്്അകെ
രട്്്കള നലകണം.
കൊഗിനകെയ്്ാനബ
കയാകമപട്ിക്അകല്്ങ്്ി
ലആധാരഉരകയാഗി
ക്്്ന്്സംവിധാനംഉ
ണ്്ാക്്ണം. പട്ഷറി വ
ക്പ്്ികെൈങഷ്ണല,
കരരകൈാമനസ് ,കസ
കയ്്രിറ്്ിഓഡിറ്്്കളഉ
ടനനടത്്ണം.അപ്്ി
കക്്ഷന കസകയ്്രിറ്്ി
ഓഡിറ്്്ബാഹയ്ഏജന
സിക്്്നലകണം.

മേരി
അകച്്രി:ആയ്ര്്ധാര
ക്്് സമീരം ആെപ്്ാട്്്
കരാകത്്ക്്ന്് റപ്്ായി
യ്കട ഭാരയ് കമരി (85)
അത്്രിച്്്. സംസക്്്ാ
രംരീന്്ിട.്മക്്ള്് പൈ്ാ
ന്്സിസ,് കമഴസ്ി, ആ
ക്്്ാ. മര്മക്്ള്്: അ
ല്്കൈാന്്സ,കജയിംസ,്
ജിംസി.

എം.വി.ശര്ീധരന്്
തകൊര്്:മ്ളങ്്ില്്വാ
രിയത്്്എം.വി. പശ്ീധ
രന്് (57) അത്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരം നടത്്ി.
ഭാരയ്: ഉഷകേവി (ക്ട്്
ന്്ക്ളങ്്ര വാരിയം).
മക്്ള്്: അജിത്്്, അ
ഞജ്്ഷ.മര്മകന്്:സ
തീഷ.്

പൊന്്മ്്രാജന്്
മാകവെിക്്ര: കറ്്ാനം
കാട്്്മ്ക്്ില്്രാജനിെ
യത്്ില്്വി.ടിരാജന്്ക്
ട്്ിയ്കട ഭാരയ് കരാന്്മ്്
രാജന്് (84)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംഇന്്്ഉച്്ക
ഴിഞ്്്2ന്കസ്്്്സ്്്്ീൈ
ന്്സ് ഓര്്ത്്കഡാകസ്്
രള്്ിയില്്.മക്്ള്്:കഡാ.
സ്കരഷ് രാജന്്, രാകജ
ഷ്രാജന്്,ബികജഷ്രാജ
ന്്,സതീഷ്രാജന്്,കഷ
നി രാജന്്. മര്മക്്ള്്:
കഡാ.ഉഷ,സ്ജ,മിനി,
റീന,നിബ്കജക്്ബ.്

ഫൈസലിനെഎന്്ഐഎ
ചോദയ്ംനെയത്്
കൊച്്ി:യ്എഇയില്്ക
ഴിയ്ന്് സവ്ര്്ണക്്ട
ത്്്കകസികെപര്ധാന
പര്തികളികൊരാളായ
ത്ശ്ര്് കകപ്്മംഗെം
സവ്കേശികൈസല്്ൈ
രീേികനകോേയ്ംകെയത്
എന്്ഐഎക്്് സ്പര്
ധാനവിവരങ്്ള്്കിട്്ി.
വിവരങ്്ള്് വരം് േിവ
സങ്്ളികെ കകസകന്വ
ഷണത്്ില്്നിര്്ണായ
കമാക്കമന്്ാണ് വിെ
യിര്ത്്ല്്.
എന്്ഐഎസര്്ക്്ാ

രിക്്് കപ്ോകട്്ക്ക്ള്്
ഓൈീസറ്കടകൊഴികയ
ട്ത്്തം്നയതപത്്്ൊ
നല്്വഴികയത്്ിയരാ
ഴസ്ല്കള്കട വിവരം
കോേിച്്റിഞ്്തം്മറ്്്ം
യ്എഇയികെ കോേയ്ം
കെയ്്െില്് െഭിച്് നിര്്
ണായകവിവരങ്്ള്കട
അടിസ്്ാനത്്ിൊകണ
ന്്്ം സ്െനകള്ണ്്്.
സവ്ര്്ണക്്ടത്്്കകസി
ല്് ഇന്്്വകര അരങ്്
ത്്്വരാത്് െിെര്കട

കരര്കള്്ക്ടികൈസ
ല്് കവളികപ്്ട്ത്്ികയ
ന്്്ംസ്്ിരീകരിക്്ാത്്
റികപ്്ര്്ട്്്കള്ണ്്്.കൈ
സെില്്നിന്്്െഭിച്്വി
വരങ്്ള്് അതീവ രഹ
സയ്മായാണ്വച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്ഇത്പ്റത്്്വിട്്ാ
ല്്കകസികെരെപര്ധാ
ന കതളിവ്കളം് ഇല്്ാ
താക്കമന്്ത്കൊണ്്്
തകന്്ത്ടര്്നടരടികള്്
കവഗത്്ിൊക്്ാനാണ്
എന്്ഐഎയ്കട നീ
ക്്ം.കൈസെികനകോ
േയ്ം കെയത്ത് വീഡി
കോയില്് രകര്്ത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.
തിര്വനത്്പ്രകത്്

യ്എഇ കൊണ്്സ്കെ
റ്്ികെക്്് രാഴസ്ല്കള്്
കൈസെിക്്്വിൊസ
ത്്ില്്നിന്്ാണ്അയ
ച്്കതന്് വിവരങ്്ള്്
സംബന്്ിച്്്ംനിര്്ണാ
യകകതളിവ്കള്്കിട്്ി
യിട്്്ണ്്്. കഴിഞ്്വര്്
ഷംമ്തല്്വന്്രാഴസ്
ല്കള്കടയം്സാക്്്യര

പത്ങ്്ള്കടയം്വിശോം
ശങ്്ള്് കതടി കപ്ോകട്്
കക്്ള്്ഓൈീസര്്ക്്്ക
ത്്്നല്്കിയതം്ഈ 
വിവരങ്്ള്കട അടി
സ്്ാനത്്ിൊണ്.
ഗള്്ൈികെത്്ിയ എ

ന്്ഐഎ സംഘം ക്റ
ഞ്്സമയംകൊണ്്്ര
രമാവധികതളിവ്കളം്
നിര്്ണായക വിവരങ്്
ളം്കശഖരിച്്ാണ്മടങ്്ി
യിരിക്്്ന്്ത.്
കൈസെികനഇത്്്യ

യികെക്്്വിട്്്കിട്്ിയാല്്
സവ്ര്്ണക്്ടത്്ികെ ഇ
നിയം്മറനീക്്ിയിട്്ില്്ാ
ത്്രെ രഹസയ്ങ്്ളം്
പ്റത്്്വര്കമന്്ാണ്
എന്്ഐഎ കര്ത്ന്്
ത.്അധയ്ാരകക്്്കക
കവട്്്കകസികെരിടികി
ട്്ാപ്ള്്ികയക്റിച്്്ള്്
അകന്വഷണവം്ഗള്്ൈി
കെത്്ിയ എന്്ഐഎ
സംഘംനടത്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇയാകളക്്്റിച്്്ംകൈ
സെികോട്സംഘംകോ
േിച്്ിട്്്ണ്്്.
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ലകദർനാഥ്എന്്േിപത്ത്്ില്നടയാണ്നടനനസയഫ്്അലിഖാന്്്മകളസാറാഅ
ലിഖാനലബാെിവ്ഡിലഎത്്്ന്്ത.്വെനരനെനട്്ന്്്തനന്്യ്വതാരങ്്െില

പെ്ധാനിയായിമാറ്കയായിര്ന്്്താരം.കഴിഞ്്ദിവസം25ാംെിറന്്ാളആലോഷിച്്ിര്
ന്്്സാറ.ലസാഷയ്ലമീഡിയയിലപവറലാണ്താരപ്പത്ിയ്നടെിറന്്ാളആലോഷച്്ിപത്
ങ്്ള.െിറന്്ാളബല്ണ്കളനക്ാ്പ്്മ്ള്്േിപത്വം്ലകക്്ിന്്്േിപത്വം്ആരാധകർക്്്
ലവണ്്ിസാറലസാഷയ്ലമീഡിയയിലെങ്്്നവച്്ിട്്്ണ്്്.ഹാപ്്ിനബർത്്്ലഡഎന്്്ആലലഖ
നംനേയത്ിരിക്്്ന്്ലകക്്്ംെിറന്്ാളആശംസലനർന്്ിരിക്്്ന്്മനറ്ാ്ര്ലകക്്്മാണ്
നബർത്്്ലഡസന്െഷലായികട്്്നേയത്ിരിക്്്ന്്ത.്താരപ്പത്ിയ്നടെിറന്്ാളആലോഷ
ത്്ിന്്്േിപത്ങ്്ളആരാധകർഏനറ്്ട്ത്്ിരിക്്്കയാണ.്ക്ടാനതസാറയക്്്്ആശംസയ്
മായിആരാധകരം്സഹപെ്വർത്്കരം്സ്ഹ്ത്്്ക്്ളം്രംഗനത്്ത്്ിയിട്്്മ്ണ്്്.തന്്്െി
റന്്ാളദിനത്്ിലഅമ്്യക്്്്ആശംസലനർന്്്നകാണ്്്സാറരംഗനത്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.തന്്്
വെർത്്്നായകളനക്്പ്്മിരിക്്്ന്്അമ്തസിങ്്ിന്്്േിപത്ംെങ്്്വച്്്സാറഇങ്്നന
ക്റിച്്്.."കവ്ാർട്്ർനസഞ്്്വറിആയി..െട്്ിക്്്ഞ്്്ങ്്ള്നടഅമ്്യിലമന്ഷയ്ക്ഞ്്ിന്്്
അമ്്യിലലക്്്..ഒര്ൊട്ഇഷ്്ംഅമ്്സാറഇന്്സ്്്്പഗ്ാമിലേിപത്ംെങ്്്നവച്്്നകാണ്്്ക്റി
ച്്്.സാറയ്നടആശംസലപ്െക്്കർഏനറ്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.അമ്്യക്്്്ംസലഹാദരനം്ഒപ്്ംലഗാ
വയിലാണ്സാറഇലപ്ാ്ഴ്ള്്ത.്നസയഫ്്അലിഖാന്്്യം്അമ്തസിങ്്ിന്്്യം്മകൊണ്
സാറ.സാറയ്നടക്ട്്ിക്്ാലനത്്േിപത്ംെങ്്്നവച്്്നകാണ്്ായിര്ന്്്കരീനകപ്ർആശം
സലനർന്്ത.്നസയഫ്ിന്്്കയ്്ിലിര്ന്്്ഭക്്ണംകഴിക്്്ന്്സാറയ്നടേിപത്മായിര്ന്്്
ഇത.്ഹാപ്്ിനബർത്്്ലഡമലനാഹരിയായസാറ.ഇനിയം്ഒര്ൊട്െിസ്്കഴിക്്്...എന്്്ം
കരീനക്റിച്്്.

സാറായ്രെപിറന്്ാൾ
ആസോഷം

കിക്്്2ഒര്ങ്്്ന്്്
സ്പ്്ർഹിറ്്ായലോെിവ്ഡ്ആക്്ന്്േിപത്മായിര്ന്്്കിക്്്.സല്്മാന്്ഖാന്്നായകനാ

നയത്്ിയേിപത്ംപെ്മ്ഖനിർ്്മ്്ാതാവ്സാജിദ്നദിയാദ്വാലയ്നടസംവിധായകഅര
ലങ്്റ്്സിനിമക്ടിയായിര്ന്്്.ജാകവ്ലിന്്നഫർ്്ണാണ്്സ്ആയിര്ന്്്നായിക.ഇലപ്്ഴിതാേി
പത്ത്്ിന്്്രണ്്ാംഭാഗവം്പ്റനത്്ത്്്ന്്്.രണ്്ാംഭാഗത്്ിലം്സല്്മാന്്ഖാനം്ജാകവ്ലിന്മാ
ണ്പെ്ധാനകഥാൊപത്ങ്്നെഅവതരിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ജാകവ്ലിന്്നഫർ്്ണാണ്്സിന്്്െിറന്്ാള്്ദിന
ത്്ിലാണ്കിക്്്2ന്്്പെ്ഖയ്ാെനംവന്്ിരിക്്്ന്്ത.്നഡവിള്്എന്്റിയനപ്്ട്ന്്ലദവിലാല്്സിം
ഗ്എന്്ലൊഷ്ടാവായിര്ന്്്കിക്്്എന്്േിപത്ത്്ില്്സല്്മാന്്ഖാന്്്കഥാൊപത്ം.ഒര്മലൊ
ലോഗവിദഗ്ധയായിര്ന്്്േിപത്ത്്ില്്ജാകവ്ലിന്്്കഥാൊപത്ം.രൺ്്ദീപ്ഹ്ദ,നവാസ്ദ്്ീന്്സിദ്്ി
ഖി,മിഥ്ന്്േപക്വർ്്ത്്ിത്ടങ്്ിവലിയതാരനിരയം്അണിനിരന്്ിര്ന്്്ആദയ്ഭാഗത്്ില്്.ഇവ
രില്്ആനോനക്്പ്തിയേിപത്ത്്ില്്ഉണ്്ാവ്നമന്്്പ്റത്്്വിട്്ട്്ില്്

"കിലോമീലറ്്ഴ്സ്ആൻഡ്കിലോമീലറ്്ഴ്സ്
'ഗാനംപ്റത്്ിറങ്്ി
നൊവിലൊലൊമസ്േിപത്ംകിലോമീലറ്്ഴ്സ്ആനഡ്കിലോമീലറ്്ഴ്സ’്ന്്്ഓഡിലോജ്കല്ോ

കസ്്പ്റത്്ിറങ്്ി.േിപത്ംഡിജിറ്്ലറിലീസിന്തയ്്ാനറട്ക്്്കയാണ്.ൊട്്്കള്്യ്ടയ്്ബില്
നടഒര്മിച്്്പ്റത്്്വിട്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഓണത്്ിന്റിലീസ്നേയ്്്നമന്്ാണ്സ്േന.രണ്്്നെൺക്ട്്ികള,
ക്ഞ്്്പദവംഎന്്ീേിപത്ങ്്ളക്്്ലശഷംജിലോലബബിസംവിധാനംനേയ്്്ന്്േിപത്മാണിത.്നൊവി
ലൊആദയ്മായിനിർമാണരംഗലത്്ക്്്കടക്്്ന്്േിപത്ംക്ടിയാണ്'കിലോമീലറ്്ഴ്സ്ആനഡ്കിലോമീ
ലറ്്ഴ്സ'്.നൊവിലൊയക്്്്ഒപ്്ംറംഷിഅഹമ്്ദ,്ആല്്്ലോസഫ,്സിന്സിദ്്ാർഥ്എന്്ിവർലേർന്്ാ
ണ്നിർമ്്ാണം.േിപത്ത്്ിലനൊവിലൊയക്്്്നായികയായിഎത്്്ന്്ത്ഇന്്്യജാർവിസ്എന്്അലമരി
ക്്നനടിയാണ.്ബ്ള്്റ്്ില്്ഇന്്്യമ്ഴ്വനം്ച്റ്്ിസഞ്്രിക്്ണനമന്്ലൊഹവ്മായിഅലമരിക്്യില്്
നിന്്്എത്്്ന്്കാതറിന്്എന്്വിലദശവനിതയ്നടകഥയാണ്കിലോമീലറ്്ഴസ്്ആനഡ്കിലോമീലറ്്
ഴസ്.്കാതറിനായിഇന്്്യജാർ്്വിനാണ്ലവഷമിട്ന്്ത.്കാതറിനനസഹായിക്്ാനനത്്്ന്്ലോസ്ലൊ
ന്്എന്്കഥാൊപത്മാണ്ലൊവിലൊയ്ലടത.്സ്രജ്എസ.്ക്റ്പ്്ാണ്േിപത്ത്്ിന്സംഗീതനൊര്ക്്ിയ
ത.്െശ്്ാത്്ലസംഗീതംസ്ഷിനശയ്ാം.സിന്സിദ്്ാർഥാണ്ഛായാപഗ്ഹണംനിർവഹിച്്ത.്

െണ്്ാമരത്്ക്ഞ്്ിരെ
വെസവലക്്ാരൊര്ങ്്ി
രസയഫ്ം്കെീെയം്
ര ണ്്ാമനത്്ക്ഞ്്ിന്്്വരവിനായികാത്്ിരിക്്്കയാണ്ലോെിവ്ഡ്താരദ

മ്്തികൊയകരീനകപ്റം്നസയഫ്്അലിഖാനം്.വാർത്്ാക്റിപ്്ില്നടയാ
ണ്ദമ്്തികളസലത്്ഷവാർത്്െങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ക്ടം്ബത്്ിലലക്്്ഒരാളക്
ടിവര്ന്്്എന്്വിവരംസലത്്ഷലത്്നടഅറിയിക്്്കയാണ.്സല്നഹത്്ിനം്െി
ന്്്ണയക്്്്ംനിങ്്ളക്്്നന്്ി.-ഇര്വരം്െറയ്ന്്്.മ്ന്്്വയസ്കാരനപതമ്റാ
ണ്ഇര്വര്ലടയം്ആദയ്മകന.അച്്ലനയം്അമ്്ലയയം്ലോനലപതമ്റിനം്ആ
രാധകർഏനറയാണ.്2012ലായിര്ന്്്നസയഫ്്കരീനവിവാഹം.ആമിർഖാനനായ
കനാനയത്്്ന്്ലാലസിങ്ഛദ്്യാണ്കരീനയ്നടപ്റത്്ിറങ്്ാന്ള്്േിപത്ം.ഡി
സംബറിലാണ്േിപത്ത്്ിന്്്റിലീസ്പെ്ഖയ്ാെിച്്ിര്ന്്ത.്എന്്ാലനൊവിഡിനനത്ട
ർന്്്2021ഡിസംബറിലലക്്്നീട്്്കയായിര്ന്്്.ഭ്ത്നോലീസ,്ബണ്്ിഓർബബ്്ി2
എന്്ിവയാണ്നസയഫ്ിന്്്പ്തിയേിപത്ങ്്ള.

പ്തിയ
പെീക്്ണയ്മായി
18+
പഡ്ീംടീംഅമിലോസിന്്്

ബാന്്റിലഎനകവി
ജ്ബാലിനനനായകനാക്്ിനവാ
ഗതനായമിഥ്നലജ്ോതിഎഴ്തി
സംവിധാനംനേയ്്്ന്്പത്ില്്ർ്്
പഡ്ാമേിപത്മാണ്18+.
പ്ർണമായം്ഒര്നടനനനവച്്്

േിപത്ീകരിക്്്ന്്18+മലയാെത്്ി
ലപ്തിയഅവതരണപശലിഒ
ര്ക്്ാന്ള്്പശ്മമാനണന്്്അണി
യറപെ്വർത്്കർ്്െറയ്ന്്്.
മലയാെത്്ിനലതനന്്ഏറ്്വം്

പെ്ായംക്റഞ്്വരാണ്ഈേിപത്
ത്്ിന്െിന്്ിലപെ്വർ്്ത്്ിക്്്ന്്
നതന്്്മനറ്ാ്ര്പെ്ലത്യകതയാ
ണ.്ഛായാപഗ്ഹണം-ഷാനിസ്മ്
ഹമ്്ദ,്സംഗീതം-സഞജ്യ്പെ്സ
ന്്ന്്,എഡിറ്്ിംങ.്അർ്്ജ്്്ന്്സ്
ലരഷ,്ഗാനരേന-ഭാവനസതയ്ക്
മാർ്്,നസപറ്്്ംബർആദയ്വാരംേി
പത്ീകരണംആരംഭിക്്്ം.വാർ്്ത്്
പെ്േരണം-എഎസ്ദിലനശ്

അർണബ്
ചിതര്ത്്ിന്്്മോഷൻ
മോസ്്്്ർപ്റത്്്വിട്്്

ആർജിവി
മാധയ്മപെ്വർത്്കനഅർണബ്ലോസവ്ാമിനയക്്്റി

ച്്്സിനിമനയട്ക്്ാന്ള്്തയാനറട്പ്്ിലാണ്താ
നനന്്്സംവിധായകനരാംലോൊലവർമലനരനത്്നവ
െിനപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്.ഇലപ്്ഴിതേിപത്ത്്ിന്്്ആദയ്നത്്
ലൊഷനലോസ്്്്ർഅലദ്്ഹംപ്റത്്്വിട്്ിരിക്്്കയാണ.്
നയ്്സ്പപ്െംപടമിന്നൊട്്്മ്നൊണ്അർണബ:്ദ്
നയ്്സ്ലപ്ോസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്എന്്േിപത്ത്്ിന്്്ഫസ്്്്്ല്ക്്്ലൊഷ
നലോസ്്്്ർആർജിവിപ്റത്്്വിട്്ത.്ഒര്വാർത്്ാേർ
ച്്യക്്്ിടയിലനടനസ്ശാന്്്സിങ്രജപ്്ത്്ിന്്്
ആത്്ഹതയ്യ്മായിബന്്നപ്്ട്ത്്ിപക്ിമിനലബ
ന്്മ്ള്്ലമഖലയാണ്ലോെിവ്നഡന്്്അർ
ണബ്െറഞ്്ിര്ന്്്.ഇതിന്െിന്്ാനലയാ

ണ്സിനിമപെ്ഖയ്ാെനവ്മായിആ
ർജിവിരംഗനത്്ത്്ിയത്

ഫിലിപ്്ീന്്സില്്
ക്ട്ങ്്ിയവരെ
തിെിരച്്ത്്ിക്്ാന്്
സോന്സ്ദ്
ലോക്്്ഡൗണില്്നടന്്ലോന്സ്ദിന്്്ഇട

നെടല്്രാജയ്ംമ്ഴ്വന്്പെ്ശംസിച്്ിര്ന്്്.ഇ
ത്്വണനൊവിഡ്കാരണംഫിലിപ്്ീന്്സില്്ഒറ്്നപ്്ട്്വ
നരഇന്്്യയില്്തിരിനച്്ത്്ിക്്ാന്ള്്സൗകരയ്നൊര്ക്്ി
യിരിക്്്കയാണ്ലോന്സ്ദ.്

ഓഗസ്്്്്14ന്മനിലയില്്നിന്്്ദില്്ിയിലലക്്്വിമാ
നംഎത്്്നമന്്്ലോന്ടവ്ിറ്്റില്നടഅറിയി

ച്്്.''നിങ്്ള്്നിങ്്ള്നടക്ടം്ബത്്ിനൊ
പ്്ംലേരാന്്തയ്്ാനറന്്്കര്ത്ന്്്...''
ലോന്ടവ്ിറ്്റില്്ക്റിച്്്.ഫിലിപ്്ീ
ന്്സില്്നിന്്്ആള്കനെഇന്്്യയി
നലത്്ിക്്ാന്്ഇത്രണ്്ാംതവണ
യാണ്ലോന്വിമാനസൗകരയ്ംഒ
ര്ക്്്ന്്ത.്
ഫിലിപ്്ീന്്സില്്നിന്്്മാപത്മല്്,

കസാക്്ിസ്്ാനില്്ക്ട്ങ്്ിയഇ
ന്്്യക്്ാനരതിരിനച്്ത്്ിക്്ാന്ള്്
സംവിധാനവം്ഒര്ക്്ിയതായിമ
നറ്്ര്ടവ്ീറ്്ില്നടഅലദ്്ഹംഅറിയി
ച്്്.''നിങ്്ള്നടബാഗ്കള്്ഒര്ക്്ിവ
യക്്്്.നിങ്്ള്നടക്ടം്ബനത്്കാ
ണാന്ള്്കാത്്ിരിപ്്്അവസാനിക്്ാ
ന്്ലോക്ന്്്''-ലോന്ടവ്ീറ്്്നേ

യത്.്
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നെയമ്ര്്മാജിക്
ോംപയ്നസ്ലീഗ:്പിഎസജ്ികസമിയില്്

അറ്്്ലാന്്്കയ
പരാജയകപ്ട്ത്്്ി
ലിസബ്ണ്്:ദോല്്വിയ്നടവക്്ില്്നിന്്്ംഅവിശവ്
സനീയതിരിച്്്വരവ്നടത്്ിപെ്ഞ്്്വമ്്ന്്മാരായ
േിഎസജ്ിയ്ദവെചാംേയ്ന്്സ്ലീഗിനന്്്നസമി
ലെനലിദലക്്്മ്ദന്്േി.ഇറ്്ാലിയന്്ടീംഅറ്്ലാന്്്
നയയാണ്ദോര്്ച്്്ഗലില്്നടന്്ആദവശകരമായമ
ല്്സരത്്ില്്േിഎസജ്ിഒന്്ിനനതിദരരണ്്്ദോള്
കള്്ക്്്മേികടന്്ത.്പബ്സീലിയന്്സ്പ്്ര്്താരംനന
യമ്റ്നടഅവിശവ്സനീയമികവാണ്േിഎസജ്ിക്്്ക
ര്ത്്ായത.്0-1നന്്്ദോല്്വിക്്രികില്്നിന്്ായിര്
ന്്്േിഎസജ്ിയ്നടഉജ്്വ്ലതിരിച്്്വരവ.്അവസാ
നമ്ന്്്മിനിറ്്ിനിനടരണ്്്ദോള്കള്്ദനടിേിഎ
സജ്ിഎതിരാളികനളസത്ബധ്രാക്്്കയായിര്ന്്.്
27ാംമിനിറ്്ില്്മരിദോേസാലിക്്്ദനടിയദോളില്്
അറ്്ലാന്്്അട്്ിമേിവിജയവ്ംഉേപ്്ിച്്തായിര്ന്്.്എ
ന്്ാല്്90ാമിനിറ്്ില്്ഡിെന്്ഡര്്മാര്്കവ്ിദഞ്്സി
ല്നടേിഎസജ്ിസമനിലേിടിച്്്വാങ്്ി.അധികസ
മയത്്ിനന്്്മ്ന്്ാംമിനിറ്്ില്്േകരക്്ാരനായിഇേ
ങ്്ിയഎേിക്്്ദോദപ്്ദോട്്ിങിനന്്്ദോള്്േിഎ
സജ്ിക്്്അവിസമ്രണീയജയംസമ്്ാനിക്്്കയ്ം
നചയത്.്
1995ന്ദശഷംആദയ്മായാണ്േിഎസജ്ിചാംേയ്
ന്്സ്ലീഗിനന്്്നസമിലെനലിനലത്്ിയത.്കളിയി
ല്ടനീളംേിഎസജ്ിക്്്തനന്്യായിര്ന്്്ദമ
ല്്ലക്.്എന്്ാല്്ഈആധിേതയ്ംദോളാക്്ിമാറ്്്
ന്്തില്്അവര്്േരാജയനപ്്ട്്.്പബ്സീലിയന്്സ്പ്്ര്്
താരംനനയമ്ര്്ഒന്്ാംേക്തിയില്്ദോളവസരങ്്ള്്
ോഴാക്്ിനയക്്ില്ംകളിയ്നടഅവസാനത്്ില്്നന
യമ്ര്്അതിന്പേ്ായച്്ിത്്ംനചയത്.്മ്ന്്ാംമിനിറ്്ി
ല്്നനയമ്ര്്ക്്്ലഭിച്്അവസരംമികച്്തായിര്ന്്.്
തട്ക്ത്്്ിലഅറ്്ലാന്്്യ്നടഅവസരംേിഎസ്
ജികീപ്്രനകയര്നവാസ്തടഞ്്.്.മത്്രത്്ിനന്്്
27ആംമിനിറ്്ിലആണ്േിഎസ്ജിനയനെട്്ിച്്
ദോളഅറ്്ലാന്്്ദനടിയത.്േസാലിച്ആയിര്ന്്്
സദ്ോേര.േസാലിചിനന്്്സീസണിനല12ആംദോ
ളായിര്ന്്്ഇത.്ഈദോളിന്ദശഷംഅറ്്ലാന്്്അ
വര്നടേതിവ്ലശലിമാറ്്ിഡിെനസിദലക്്്തിരി
ഞ്്.്അത്േിഎസ്ജിക്്്ഒര്ോട്അവസരങ്്ള
നലകിഎക്്ില്ംഅവസരങ്്ളഒന്്്ംവലയക്്്്അ
കത്്്എത്്ിക്്ാനഅവരക്്ായില
േര്ക്്്ദഭദമായസ്പ്്ര്്താരംകിലിയന്്എംബാനപ്്
േിഎസജ്ിയ്നടനല്്യിങ്ഇലവനില്്ഇല്്ായിര്ന്്.്
60ാംമിനിറ്്ിലായിര്ന്്്താരംകളത്്ിലിേങ്്ിയത.്
ആദയ്േക്തിയില്്ഇര്ടീമ്കള്ംഅറ്്ാക്്ിങ്ഫ്
ടദ്ോളായിര്ന്്്കാഴച്വച്്ത.്ടീമിനനമ്ന്്ിനലത്്ി
ക്്ാന്ള്്ചിലമികച്്അവസരങ്്ള്്ആദയ്േക്തി
യില്്നനയമ്ര്്നട്്നപ്്ട്ത്്ി.മറ്ഭാഗത്്്അറ്്ലാന്്്
യ്ംേിഎസജ്ിദോള്്മ്ഖനത്്സമ്്ര്്ദ്്ത്്ിലാക്്്
ന്്ചിലനീക്്ങ്്ള്്നടത്്ി.എന്്ാല്്ദോളിനകയ്ലര്്
നവാസിനന്്്ഇടനേടല്്അവനരരക്്ിച്്.്ഹാന്്സ
ഹനറ്്ദോര്്,മാറ്്ിയകാല്്ഡേഎന്്ിവര്നടദോനള
ന്്്േപ്്ിച്്രണ്്്തകര്്പ്്ന്്നഹഡ്്റ്കളാണ്മിന്്്ന്്
ദസവില്നടനവാസ്രക്്നപ്്ട്ത്്ിയത.്എന്്ാല്്

27ാംമിനിറ്്ില്്െസ്്്്്ലടംെിനിഷില്നടേസാലിക്്്
അറ്്്ലാന്്്യക്്്്ലീഡ്ദനടിനക്്ട്ത്്.്ഇദതസ്ദോേി
ന്തനന്്കളിഅവസാനിക്്ാനിരിനക്്യായിര്ന്്്
90ാംമിനിറ്്ില്്േിഎസജ്ിയ്നടസമനിലദോള്്.നന
യമ്റ്നടഅസാമാനയ്പേ്തിഭനതളിയിക്്്ന്്ദപ്കാസ്
മാര്്കിദഞ്്സ്വലയിദലക്്്വഴിതിരിച്്്വിട്കയാ
യിര്ന്്.്അധികസമയത്്ിനന്്്മ്ന്്ാംമിനിറ്്ില്്
േിഎസജ്ിയ്നടവിജയദോള്ംേിേന്്.്നനയമ്റ്നട
ോസില്്നിന്്്ംഎംബാനപ്്ദോക്സിന്ക്റ്നക
നല്്കിയേന്്്ദോട്്ിങ്അനായാസംലക്്യ്ത്്ിനല
ത്്ിക്്്കയായിര്ന്്.്ഇദോനടേിഎസജ്ിയ്നട

നസമിനബര്്ത്്്ംഉേപ്്ായി.അത്ലറ്്ിദോമാപഡ്ിഡ്ം
നലയപ്ഷ്ിഗ്ംതമ്്ില്ള്്കവ്ാര്്ട്്േിനലവിജയികളാ
ണ്നസമിയില്്േിഎസജ്ിയ്നടഎതിരാളികള്്.േയ
ല്്മാപഡ്ിഡ,്യ്വന്്്സ്ത്ടങ്്ിയവമ്്ന്്ാര്്ചാംേയ്
ന്്സ്ലീഗ്നസമികാണാനതപ്േത്്ായിര്ന്്.്
്ല.രണ്്ാംേക്തിയിലാണ്എമ്്നപ്്നയയ്ംട്ഹല്ം
കളത്്ിലഇേങ്്ിയത.്എമ്്നപ്്യ്ംലക്്യ്ംകാണാ
നതവിഷമിച്്.്േനക്്ലെനലവിസിലവനരആഒ
ര്ദോളലീഡിലകടിച്്്ത്ങ്്ാനഅറ്്ലാന്്്യക്്്ാ
യില്.്ഡിെനസീവ്തപന്്്ങ്്ളഇഞ്്വ്േിലടമിലേി
ഴച്്.്

ചാംപയ്ൻസ ് ലീഗ ് കവ്ാർട്്റിൽ അറ്്്ലാന്്്യെ പരാജെയപ്ട്ത്്്ിെ ശേഷം പിഎസജ്ി താരം യെയമ്റയ്െ
ആഹ്്ാദം. 

മഴമട്ക്്ി
രണ്്ാംകടസ്്്്്ം
സതാംപ്ടണ:ോക്്ിസ്്ാന്ംഇംഗ്്ണ്്്ംതമ്്ില്ള്്േരമ്്
രയിനലരണ്്ാംനടസ്്്്ില്്മഴആദ്യദിവസന്ത്കളിതടസ്്
ന്പ്ട്ത്്ി.രണ്്ാംനസഷനില്്മഴവീണ്്്നമത്്ിയദ്പ്ള്്ോ
ക്്ിസ്്ാന്്33.5ഓവേില്്രണ്്ിന്എന്്നിലയിലാണ്.ഇന്്
നലവീണഇര്വിക്്റ്്്കള്ംദനടിയത്നജയിംസ്ആന്്ദഡ
ഴ്സണ്്ആണ്.49േണ്്സ്മായിആബിദ്അലിയ്ം7േ
ണ്്സ്ദനടിബാബര്്അസമ്മാണ്പ്കീസില്ള്്ത്.ഇംഗ്്ണ്്ി
നനതിദരയ്ള്്നിര്്ണായകമായരണ്്ാംപ്കിക്്റ്്്നടസ്്്്ില്്
ോക്്ിസ്്ാന്ദഭദന്പ്ട്്ത്ടക്്ം.ദൊസിന്ദശഷംബാറ്്ിങ്
തിരന്ഞ്ട്ത്്ോക്േടആദ്യദിനംലഞ്്്ദ്പബക്്ിന്േിരി
യ്ദ്പ്ള്്23.4ഓവേില്്ഒര്വിക്്റ്്ിന്62േണ്്നസട്ത്്ി
ര്ന്്്.അദ്പ്ളആബിദ്അലിയ്ം(33*)ക്യാപ്റ്്ന്്അ
സ്ഹര്്അലിയ്മായിര്ന്്്(20*)പ്കീസില്്.ഒന്്ാംനടസ്്്്ില്്
ആദ്യഇന്്ിങ്സില്്നസഞ്്്ുേിയ്മായിതിളങ്്ിയഷാന്്മ
സ്ദിന്ഇത്്വണദോംത്ടരാനായില്്.
ഒര്േണ്്മാപ്തനമട്ത്്്താരംപ്േത്്ായി.നജയിംസ്ആ
ന്്ദഡഴ്സന്ന്്ബൗളിങില്്മസ്ദ്വിക്്റ്്ിന്മ്ന്്ില്്ക്ര്
ങ്്്കയായിര്ന്്്.മസ്ദ്മടങ്്്ദ്പ്ള്്ോക്സ്ദോര്്ദോ
ര്്ഡില്്ആറ്േണ്്സ്മാപ്തദമഉണ്്ായിര്ന്്്ള്്്.രണ്്ാംവി
ക്്റ്്ില്്അലിസഖ്യംദചര്്ന്്്56േണ്്സ്ടീംസ്ദോേിദലക്്്
ക്ട്്ിദ്ച്ര്്ത്്്ോക്്ിസ്്ാനനകരകയറ്്ി.ആദ്യനസഷനില്്
രണ്്്ക്യാച്്്കള്്ഇംഗ്്ണ്്്നട്്ന്പ്ട്ത്്ി.രണ്്്തവണയ്ം
രക്്ന്പ്ട്്ത്ആബിദ്അലിയാണ്.സ്്ിപ്്ില്്സിബ്്ിയ്ംദബ
ണ്്സ്ംക്യാച്്്കള്്ലകവിട്കയായിര്ന്്്.മത്്രത്്ില്്
ഷാന്്മസ്ദ്(1),അസ്ഹര്്അലി(20)എന്്ിവര്നടവിക്്റ്്്
കളാണ്ോക്്ിസ്്ാന്നട്്മായത്.

ബാഴ്സ
താരത്്ിന്
കൊവിഡ്
ബാഴസ്ദോണ:ലാലിഗസ്പ്്ര്്
ക്്ബ്്്ബാഴസ്ദോണയ്നടഒര്
താരത്്ിന്ദോവിഡ്19സ്്ിരീ
കരിച്്.്പ്തിയസീസണിന്മ്
ദന്്ടിയായ്ള്്േരിശീലന
ത്്ിനായിക്്ബ്്ിദലനക്്ത്്ിയ
ഒമ്്ത്താരങ്്ളില്്ഒരാള്്ക്്ാ
ണ്ദോവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ത.്
എന്്ാല്്താരത്്ിനന്്്ദേദോ
മറ്്്വിവരങ്്ദോക്്ബ്്്പ്േത്്്
വിട്്ിട്്ില്.്ദോഗംസ്്ിരീകരിച്്്
ക്്ബ്്്തങ്്ള്നടഔദദ്യാഗികഇ
ന്്സ്്്്പഗ്ാംഅക്്ൗണ്്ില്്ദോ
സ്്്്ിട്്ിട്്്ണ്്.്യാനോര്ദോഗല
ക്്ണവ്ംതാരത്്ിന്ണ്്ായി
ര്ന്്ിനല്്ന്്്ംതാരംവീട്്ില്്
ഐനൊദലഷനിലാനണന്്്ം
ക്്ബ്്്അേിയിച്്ിട്്്ണ്്.്ചാമ്്യ്
ന്്സ്ലീഗില്്േനക്്ട്ക്്്ന്്താ
രങ്്ള്മായിഈതാരംബന്്
നപ്്ട്്ട്്ിനല്്ന്്്ംഅതിനാല്്ചാ
മ്്യ്ന്്സ്ലീഗിനന്്്കാരയ്ത്്ില്്
ആശക്്ദവനണ്്ന്്്ംക്്ബ്്്അ
േിയിച്്ിട്്്ണ്്.്15ന്രാപത്ിക്്ാണ്
യ്ദവെചാമ്്യ്ന്്സ്ലീഗില്്
ആരാധകര്്കാത്്ിരിക്്്ന്്മ
ത്്രമായബാഴസ്ദോണ-ബ
ദയണ്്മയ്്ണിക്്്കവ്ാര്്ട്്ര്്
ലെനല്്അരദങ്്റ്ന്്ത.്
ദോവിഡിനന്്്േശ്്ാത്്ലത്്ി
ല്്ലിസബ്ണിലാണ്ഇത്്വ
ണകവ്ാര്്ട്്ര്്ലെനല്്മത്്രം
നടക്്്ന്്ത.്ഇതിനായിതാര
ങ്്നലല്്ാംലിസബ്ണിദലക്്്
ദോയിട്്്ണ്്.്പ്തിയസീസണി
നായ്ള്്തയ്്ാനേട്പ്്്കള്്ക്്
ബ്്്കള്്ആരംഭിച്്്കഴിഞ്്തി
നാല്്വര്ംദിവസങ്്ളില്്ക്
ട്തല്്താരങ്്ള്്ക്്ബ്്്കളിദല
ക്്്മടങ്്ിനയത്്ാന്്സാധയ്ത
യ്ണ്്.്
വീട്്ില്്നിന്്്വര്ന്്താരങ്്ളി
ല്്ദോവിഡ്സാധയ്തക്ട്ത
ലായതിനാല്്ഇവര്്മറ്്്താരങ്്
ള്മായിയാനോര്കാരണവ
ശാല്ംസമ്്ര്്ക്്ംപ്ലര്്ത്്ര്
നതന്്നിര്്ദദശംദനരനത്്ത
നന്്നല്്കിയിട്്്ണ്്.്ദോവിഡി
നന്്്േശ്്ാത്്ലത്്ില്്കര്്ശന
സ്രക്്യാണ്താരങ്്ള്്ക്്ാ
യിഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ബ
ദോബബിള്്സ്രക്്ദോനൊ
പ്്ംസാമ്ഹികഅകലംഉള്്നപ്്
നടഎല്്ാസ്രക്്ാപക്മീകരണ
ങ്്ള്ംതാരങ്്ള്്ക്്ായിഒര്
ക്്ിയിട്്്ണ്്.്േരസേ്രംനകട്്ി
പ്്ിടിച്്്ആദോഷംനടത്്്ന്്
തിന്ംഹസത്ദാനംനചയ്്്ന്്
തിന്നമല്്ാംനിയപന്്്ണമ്ണ്്.്
ബദോബബിള്്സ്രക്്യില്്
നിന്്്താരങ്്ള്്പ്േത്്്ദോ
കാന്ംോടിനല്്ന്്്നിര്്ദദശം
നല്്കിയിട്്്ണ്്.്
ദനരനത്്ബാഴസ്ദോണസ്
പ്്ര്്താരംലയണല്്നമസ്്ിദോ
വിഡില്്നിന്്്രക്്ദനടാന്്
ലവേസ്കനളനശിപ്്ിക്്്ന്്
പേ്ദത്യകകിടക്്ിയിലാണ്ഉേ
ങ്്്ന്്നതന്്േിദപ്്ര്്ട്്്ംപ്േ
ത്്്വന്്ിര്ന്്.്
ലവേസ,്ബാക്്ീരിയആപക്മ
ണനത്്െലപേ്ദമായിനചറ്
ക്്്ന്്കിടക്്അത്ലറ്്ിദോമാ
പഡ്ിഡിനലകമ്്നിയാണ്പ്േ
ത്്ിേക്്ിയത.്പ്തിയസീസ
ണ്്ആരംഭിക്്ാനിരിനക്്ക്ട്
തല്്സ്രക്്ാമ്ന്്കര്തല്ക
ള്്ടീമ്കള്്സവ്ീകരിദക്്ണ്്ിവ
ര്നമന്്്േപ്്.്ദോവിഡ്കാരയ്മാ
യിത്്നന്്ബാധിച്്രാജയ്ങ്്ളി
നോന്്ാണ്സന്േയിന്്.നിരവ
ധിമരണങ്്ള്ംദോവിഡ്മ്
ലംസംഭവിച്്ിര്ന്്.്ഇദപ്്ഴ്ം
ദോവിഡ്വയ്ാേനംശക്്മായ്
ള്്തിനാല്്കാണികനളഉ
ള്്നപ്്ട്ത്്ാനതഅടച്്ിട്്ദസ്്്്
ഡിയത്്ിലാണ്ഇത്്വണ
നത്്ലാലിഗട്ര്്ണനമന്്്്പ്
ര്്ത്്ിയാക്്ിയത്

ദോറമാര്്ഷ്
വിരമിച്്്
ൈളിക്്ളംവിട്്ത്രണ്്്ഡോൈൈപ്്്ഡേടിെതാരം
ലണ്്ന്്:ന്പോെഷണല്്പ്കി
ക്്റ്്ില്്നിന്്്വിരമിക്്ല്്പ്േ
ഖ്യാേിച്്്ഇംഗ്്ീഷ്ഓഫ്സ്േി
ന്്ര്്ദോേമാര്്ഷ്.മ്പ്്ത്്ി
മ്ന്്്കാരിയായദോേഒ
ന്്േത്നടസ്്്്്കള്്,103ഏക
ദിനങ്്ള്്,67ടി20എന്്ിവ
യില്്നിന്്ായി217വിക്്റ്്്
വീഴ്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.അന്്ാരാ
പ്ട്്പ്കിക്്റ്്ില്്നിന്്്കഴി
ഞ്്ഡിസംബേില്്വിരമിച്്
ദോേദ്ഹപ്ണ്്ഡ്ലീഗിന്ന്്ഉ
ദ്ഘാടനസീസണില്്കളി
ക്്്നമന്്്ദനരന്ത്അേിയി
ച്്ിര്ന്്്.എന്്ാല്്നോവിഡ്
മഹാമാരികാരണംലീഗ്ഉ
ദേക്്ിച്്ദോനടപ്കിക്്റ്്്ക
രിയേിദൊട്വിടേേയാന്്
ദോേമാര്്ഷ്തീര്മാനിക്്്ക
യായിര്ന്്്.വിരമിക്്ാന്ള്്
തീര്മാനംക്ത്യസമയത്്്
എട്ത്്താണ്.കരിയേില്്
പ്േതിനിധീകരിച്്എല്്ാടീമ്കള്്ക്്്ംആരാധകര്്ക്്്ംനദ്്ി
യേിക്്്ന്്തായിദോേട്വിറ്്േില്്ക്േിച്്്.നകന്്്്,സനസ
ക്സ്ടീമ്കള്്ക്്ായികളിച്്്കരിയര്്ത്ടങ്്ിയദോേസദേ
സ്്്്ാര്്സ്,സിഡ്നിസിക്ദസര്്സ്,എന്്എസ്ഡബ്്്യ്ദ്പബ
ദ്ക്ഴ്സ്,ഒട്്ാദോസ്ോര്്ക്സ്ടീമ്കള്്ക്്ായ്ംേന്ന്േി
ഞ്്്ഒദ്ട്നേദനട്്ങ്്ള്്സ്വന്്മാക്്ിയാണ്13വര്്ഷംനീണ്്
കരിയേിനൊട്വില്്ദോേമാര്്ഷ്വിരമിക്്്ന്്ത്.ഇംഗ്്ീഷ്
ക്പ്്ായത്്ില്്2009ല്ം2017ല്ംഐസിസിവനിതദോക
കപ്്്ം2009ല്്ടി20ദോകകപ്്്ംദനടി.2006ല്്നടസ്്്്ില്്ദേ
സോയിഅരദ്ങ്റ്്ംക്േിച്്താരംേിന്്ീട്സ്േിന്്ോയിച്
വട്മാേിദനട്്ങ്്ള്്നോയ്്്കയായിര്ന്്്

ഡോഡക്്വിച്്്യ്എസ്
ഓപ്്ണില്്ൈളിക്്്ം
ബല്്ദ്പഗഡ്:നോവിഡ്കാല
യ്എസ്ഓപ്്ണ്്കളിക്്്നമ
ന്്്സ്്ിരീകരിച്്്ദോകഒന്്ാം
നമ്്ര്്നടന്്ീസ്താരംനൊവാ
ക്ദോദ്ക്വിച്്്.ട്വിറ്്േില്നട
യാണ്17പ്ഗാന്്സ്്ാമ്കള്്ദന
ടിയിട്്്ള്്നസര്്ബിയന്്താരം
ഇക്്ാര്യംഅേിയിച്്ത്.നോവി
ഡ്മഹാമാരിത്ടങ്്ിയദശ
ഷംനടക്്്ന്്ആദ്യപ്ഗാ
ന്്സ്്ാംട്ര്്ണനമന്്്ാണ്യ്എ
സ്ഓപ്്ണ്്.ന്യ്ദോര്്ക്്ില്്
ഓഗസ്്്്്31മ്തല്്അടച്്ിട്്
ദോര്്ട്്ിലാണ്യ്എസ്ഓപ്്
ണ്്നടക്്്ക.ദോദ്ക്വിച്്്
ഇേങ്്്ന്്ത്മ്ന്്നിരതാരങ്്
ള്നടേിന്്മാറ്്ത്്ിനിനടയ്എ
സ്ഓപ്്ണിന്കര്ത്്്േക
ര്ം.നാല്തവണചാമ്്്യനായ
ോദെല്്നദാല്്,വനിതദോ
കഒന്്ാംനമ്്ര്്താരംആഷ്ലി
ബാര്്ട്്ിഎന്്ിവരടക്്മ്ള്്താ
രങ്്ള്്ദനരന്ത്ട്ര്്ണനമന്്്ി
ല്്നിന്്്േിന്്ാേിയിര്ന്്്.
നോവിഡ്മ്ക്്നായാണ്
നൊവാക്ദോദ്ക്വിച്്്നട
ന്്ീസ്കളത്്ിദലക്്്മടങ്്ി
നയത്്്ന്്ത്.ജ്ണില്്ചാരി
റ്്ിനടന്്ീസ്ട്ര്്ണനമന്്്്നട
ത്്ിവലിയവിമര്്ശനംദനരി
ട്്ിര്ന്്്ദോദ്ക്.ട്ര്്ണനമ
ന്്്ില്്േന്ക്ട്ത്്നിരവധിതാ
രങ്്ള്്ക്്്നോവിഡ്േിടിനേട്്
ദോനടയാണിത്.ദോദ്ക്വി
ച്്ിനനതിനരമ്ന്്താരങ്്ള്്ഉ
ള്്പ്്നടയ്ള്്വര്്രംഗന്ത്
ത്്ിയിര്ന്്്.

ൊളിേരണ്്നര്്സാരിഹഹേരാബാേില
ലഹദരാബാദ്:ദകരളബ്്ാദ്സ്്്ഴ്സ്താരമായിര്ന്്കാളിചര
ണ്്നര്്സാരിനയഐഎസ്എല്്ടീമായലഹദരാബാദ്എ
ഫ്സിലസന്്നചയ്ത്.ഇന്്നലലഹദരാബാദ്ഔദ്ദയാഗി
കമായിഹാളിചരന്ന്്ലസനിംഗ്പ്േഖ്യാേിച്്്.
താരംലഹദരബാദ്മായിരണ്്്വര്്ഷന്ത്കരാേിലാണ്ഒ
പ്്്നവച്്ത്.ആസാംവിങ്്ര്്കാളിചരണ്്രണ്്്വര്്ഷംമ്മ്്ാ
ണ്ദകരളബ്്ാദ്സ്്്ഴ്സ്ടീമിദലക്്്എത്്ിയത്.
ഈകഴിഞ്്സീസണില്്നര്്സാരിക്്്ക്ട്തല്്അവസര

ങ്്ള്്ലഭിച്്ിര്ന്്്.ഷദ്റ്രിക്്്കീഴില്്14മത്്രങ്്ള്്കളിച്്
നര്്സാരിരണ്്്അസിസ്്്്്ംഒര്ദോള്ംദകരളബ്്ാദ്സ്്്ഴ്സി
നായിദനടി.
മ്മ്്്എഫ്സിദോവയ്ക്്്ദവണ്്ിയ്ംദൊര്്ത്്്ഈസ്്്്്യ്
ലണറ്്ഡിന്ംദവണ്്ിഐഎസ്എല്്ില്്കളിച്്ിട്്്ണ്്്ന
ര്്സാരി.ഐലീഗില്്ഡിഎസ്നകശിവജിയന്്സിന്ദവ
ണ്്ിയ്ംനര്്സാരിബ്ട്്്നകട്്ിയിട്്്ണ്്്.

റോണാള്്റോയം്മെസിയം്ഒന്്ിക്്്റോ?
റൊണാള്്ഡോറെകൈമാറാന്്
തൊററന്്്യ്വന്്്സ്
ട്േിന്്:നേദ്ക്ഡ്ത്കയ്ക്്്േയല്്മാപ്ഡി
ഡില്്നിന്്്ടീമിനലത്്ിച്്ദോര്്ച്്്ഗീസ്സ്
പ്്ര്്താരംപ്കിസ്്്്്യാദൊനൊണാള്്ദോനയ
ലകവിടാനൊര്ങ്്ിയ്വന്്്സ്.നോദൊണ
നയത്്്ടര്്ന്്്ടീമ്കള്്ന്ക്ല്്ാംകട്ത്്സാ
മ്്ത്്ികബാധ്യതയാണ്ഉണ്്ായിരിക്്്ന്്ത്.
നൊണാള്്ദോയ്ക്്്ഉയര്്ന്്പ്േതിെലംന
ല്്ദകണ്്ിവര്ന്്ത്നിലവിനലസാഹചര്യ
ത്്ില്്ടീമിന്ബാധ്യതയായിരിക്്്ന്്തിലാ
ണ്യ്വന്്്സ്നൊണാള്്ദോനയഒഴിവാക്്്
ന്്തടക്്മ്ള്്വആദോചിക്്്ന്്തടക്്മ്ള്്
ത്േരിഗണിക്്്ന്്ത്.
ക്്ബ്്്ഔദ്ദയാഗികമായിഇക്്ാര്യംപ്േത്്്
വിട്്ിട്്ിന്ല്ക്്ില്ംനൊണാള്്ദോയ്നടഏജന്്്്
ഇത്സംബന്്ിച്്സ്ചനനല്്കിയിട്്്ണ്്്.ഇ
റ്്ാലിയന്്മാധ്യമങ്്ള്ംഇതിന്ന്്േിദ്പ്ര്്ട്്്
പ്േത്്്വിട്്ിട്്്ണ്്്.നൊണാള്്ദോനയടീമി
നലത്്ിക്്ാന്്ലാലിഗചാമ്്്യന്്ാരായബാ
ഴ്സദോണപ്ശമിക്്്ന്്തായിേിദ്പ്ര്്ട്്്കള്
ണ്്്.സ്ോനിഷ്മാധ്യമപ്േവര്്ത്്കനായഗ്
യില്്ംബലാഗ്യ്വാണ്ഇതിന്ന്്വാര്്ത്്കള്്
പ്േത്്്വിട്്ത്.'എല്്ായിടത്്്ംനിന്്്ംനൊ
ണാള്്ദോയ്ക്്്ഓെറ്കള്ണ്്്.ബാഴ്സദോ
ണയില്്നിന്്്ംഓെറ്ണ്്്.എന്്ാല്്ഇപ്ത

യ്ംഉയര്്ന്്ത്കയ്ക്്്നൊണാള്്ദോനയ
വാങ്്്കനയന്്ത്എള്പ്്മല്്.ഇപ്തയ്ംേണം
മ്ടക്്ാന്്ആരാണ്തയ്്ാോവ്ക?'-ബലാഗ്യ്
േേഞ്്്.
വാര്്ത്്കള്്പ്േത്്്വന്്ദോനടലയണല്്
നമസി-പ്കിസ്്്്്യാദൊനൊണാള്്ദോഎന്്ീ

ഫ്ട്ദോള്്ഇതിഹാസങ്്ള്്ഒര്ക്ടക്്ീഴി
ല്്കളിക്്്ന്്ത്കാണാന്്ഭാഗ്യംലഭിക്്്ദോ
നയന്്േിയാന്ള്്ആകാംക്്യിലാണ്ആരാ
ധകര്്.
എന്്ാല്്ഇത്നടക്്ാന്ള്്സാധ്യതക്േ
വാണ്.കാരണംനമസിക്്്ത്ല്യമായപ്േതിെ

ലംതന്ന്നൊണാള്്ദോയ്ക്്്ംനല്്ദകണ്്ി
വര്ം.ഇത്ടീമിനനസംബന്്ിച്്്കട്ത്്ബാ
ധ്യതയാണ്.അതിനായിതാരങ്്നളഒഴിവാ
ക്്ിയാല്്അത്ബാഴ്സയ്ക്്്തിരിച്്ടിയായി
മാറ്ം.
നോദൊണനയത്്്ടര്്ന്്്വലിയസാമ്്
ത്്ികപ്േതിസന്്ിദനരിട്ന്്സമയത്്്ഇ
ത്്രനോര്നീക്്ത്്ിന്ബാഴ്സമ്തിരാനിട
യില്്.ക്ടാനതബാഴ്സദോണയ്നടചിര
ലവരികളായേയല്്മാപ്ഡിഡിനൊപ്്ംഒമ്്
ത്വര്്ഷദ്ത്ളംനൊണാള്്ദോകളിച്്താ
ണ്.അതിനാല്്ത്്ന്ന്ബാഴ്സദോണതാര
ങ്്ള്മായിമികച്്ബന്്മല്്നൊണാള്്ദോ
യ്ക്്്ള്്ത്.
ഇത്ംനൊണാള്്ദോയ്നടബാഴ്സദോണ
യിദലക്്്ള്്വരവിനനതട്ക്്്നമന്്്േപ്്്.
അവസാനരണ്്്സീസണില്ംയ്വന്്്സിന്
പ്േതീക്്ിച്്ദനട്്ംസമ്്ാനിക്്ാന്്നൊണാ
ള്്ദോയ്ക്്ായില്്.ചാമ്്്യന്്സ്ലീഗ്കിരീടം
പ്േതീക്്ിച്്ാണ്നൊണാള്്ദോനയോഞ്്ിയ
നതക്്ില്ംരണ്്്സീസണില്ംനിരാശന്പ്ട്
ത്്ി.യ്വന്്്സ്ലകവിട്്ാല്്നൊണാള്്ദോ
യ്നടപ്തിയതട്്കംഏനതന്്്കാത്്ിര്ന്്്
തന്ന്നമ്ക്്്കാണാം.
േിഎസ്ജിയിദലക്്്നൊണാള്്ദോയ്ക്്്
ദൊട്്മ്ന്ണ്ക്്ില്ംതാരത്്ിന്ന്്ഉയര്്ന്്പ്േ
തിെലംതാങ്്ാന്്ക്്ബ്്ിന്സാധിദ്ച്ക്്ില്്.
35കാരനായനൊണാള്്ദോഇത്്വണയ്ം
മികച്്പ്േകടനംതന്ന്യാണ്കാഴ്ചനവച്്ത്.

സ്ബാഷിഷ്
ദോസ്എടികെ
ദോഹന്്ബഗാനില്്
ദോല്്ക്്ത്:്മ്ംലബസിറ്്ി
വിട്കയാണ്എന്്്ഇന്്നല
അേിയിച്്സ്ഭാഷിഷ്ദോസ്
എടിനകദോഹന്്ബഗാനില്്
കരാര്്ഒപ്്്നവച്്.്ഡിെന്്ഡോ
യസ്ഭാഷിഷ്ദോസ്അഞ്്്
വര്്ഷനത്്ദീര്്ഘമായകരാേി
ലാണ്ഒപ്്്നവച്്ത.്2025സീസ
ണ്്വനരസ്ഭാഷിഷ്ദോഹന്്
ബഗാനില്്ഉണ്്ാക്ം.ചാമ്്യ്
ന്്ാര്്ക്ടിയായഎടിനകദോ
ഹന്്ബഗാന്്എഎഫ്സിക
പ്്ില്്കളിദക്്ണ്്തിനാല്്ടീം
ശക്്മാക്്്ന്്തിനന്്്തിരക്്ി
ലാണ.്ദനരനത്്തനന്്സ്ഭാ
ഷിഷ്എടിനകയില്്എത്്്ം
എന്്്അഭയ്്ഹങ്്ള്്ഉണ്്ായി
ര്ന്്.്അവസാനരണ്്്സീസ
ണ്കളിലായിമ്ംലബസിറ്്ി
യ്നടതാരമായിര്ന്്്സ്ഭാ
ഷിഷ.്അതിന്മ്മ്്്നബംഗള്
ര്എഫ്സിക്്്ദവണ്്ിയ്ംേഴ
യദോഹന്്ബഗാന്ംദവണ്്ി
യ്ംകളിച്്ിട്്്ണ്്.്കരിയേിനന്്്
ത്ടക്്ത്്ില്്പ്നനഎഫ്സി,
ചര്്ച്്ില്്പബ്ദദഴ്സ്എന്്ീക്്
ബ്കള്നടയ്ംഭാഗമായിട്്്ണ്്.്
ഇന്്യ്ന്്ദദശീയടീമിനലയ്ം
സ്്ിരാംഗമാണ്സ്ഭാഷിഷ.്

ദോണികൊവിഡ്കനഗറ്്ീവ:്ടീമികൊപ്്ംദേരം്
നചല്ന്:നചല്ന്സ്പ്്ര്്കിങ്സ്നാ
യകന്്എംഎസ്ദോണിയ്നടദോവി
ഡ്െലംനനഗറ്്ീവ്.ഐേിഎല്്ിന്മ്
ദ്ന്ടിയായിനചല്ന്യില്്മിനിക്യാം
പ്ഒര്ക്്്ന്്തിന്മ്ദ്ന്ടിയായിനട
ത്്ിയേരിദോധനയിലാണ്ദോണി
യ്നടെലംനനഗറ്്ീവായത്.ഇദോനട
നാനളനചല്ന്ടീമിദൊനൊപ്്ംദോ
ണിദചര്നമന്്ാണ്വിവരം.ടീമ്കള്്
ഈമാസം20ന്ദശഷംയ്എഇയിദല
ക്്്ദോക്നമന്്ാണ്വിവരം.ആദ്യം
ദോക്ന്്ത്ദോണിനായകനായ്ള്്
നചല്ന്സ്പ്്ര്്കിങ്സായിരിക്്്ം.
ചാര്്ദ്ട്ര്്ഡ്വിമാനത്്ിലാവ്ംദോണി

യ്ദടയ്ംസംഘത്്ിദ്ന്്യ്ംയാപ്ത.ഇ
തിന്മ്ദ്ന്ടിയായിനചല്ന്ടീംഅ
ഞ്്്ദിവസന്ത്ക്യാംപ്ംനചല്ന്യി
ല്്നടത്്്ന്്്ണ്്്.സ്പ്്ര്്താരങ്്നള
അടക്്ംഉള്്ന്ക്ള്്ിച്്്ഈമാസം15മ്
തല്്അഞ്്്ദിവസംനീണ്്്നില്്ക്്്ന്്
താണ്ക്യാംപ്.
അതിന്ദശഷമാവ്ംടീംയ്എഇയിദല
ക്്്ദോവ്ക.സ്പ്്ര്്താരംരവീപ്ദ്്ജ
ദഡജവ്യക്്ിേരമായകാരണങ്്ളാല്്
ക്യാംേില്്േന്ക്ട്ക്്്ന്്ത്.2019നലഏ
കദിനദോകകപ്്ിന്ദശഷംപ്കിക്്റ്്ില്്
നിന്്്വിട്്്നില്്ക്്്ന്്ദോണിക്്്ഇ
ത്്വണന്ത്ഐേിഎല്്നിര്്ണ്്ായക

മാണ്.ദോണിയ്നടഇന്്്യന്്ടീമിദല
ക്്്ള്്മടങ്്ിവരവ്തീര്മാനിക്്്ന്്ത്
ഇത്്വണന്ത്ഐേിഎല്്ാക്ം.താര
ങ്്ള്നടദോവിഡ്േരിദോധനഏനേ
ക്്്നേപ്ര്്ത്്ിയാകാോനയന്്്ംആഗ
സ്്്്്21ന്നചല്ന്ടീംയ്എഇയിദലക്്്
ദോക്നമന്്്ംനചല്ന്ടീംവ്ത്്ങ്്
ള്്വ്യക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇവിട്ന്ത്ദോവിഡ്േരിദോധന
ക്ടാനതയ്എഇയില്്താരങ്്ള്്ക്്്6
ദിവസന്ത്ക്വാേല്ന്ന്ംഅന്വദി
ക്്്ം.ബദോബബിളിന്ള്്ില്്ശക്്മാ
യസ്രക്്നോര്ക്്ിയാവ്ംതാരങ്്നള
ോര്്പ്്ിക്്്ക.

ഡല്്ഹിയില്്നിന്്്ഐലീഗ്ക്്ബ്
വര്ന്്്,സ്ദേവഎഫ്സി
ന്യ്ഡല്്ഹി:ഡല്്ഹിയില്്നിന്്്ഐലീഗ്ക
ളിക്്ാനൊര്ങ്്്ന്്ആദ്യന്ത്ക്്ബ്്ായസ്
ദദവഎഫ്സി.വര്ന്്സീസണില്്ഐലീഗി
ല്്കളിക്്ാന്്ഓള്്ഇന്്്യഫ്ട്ദോള്്നെഡ
ദേഷന്്(എഐഎഫ്ഫ്)അന്മതിനല്്കി
യിട്്്ണ്്്.ഐലീഗിദലക്്്ദനരിട്്്ദോഗ്യതാ
യാണ്എഐഎഫ്എഫ്നല്്കിയിരിക്്്ന്്
ത്.ഐലീഗില്്കളിക്്്ന്്ഡല്്ഹിയില്്നി
ന്്്ള്്ഏകക്്ബ്്്ംസ്ദദവഎഫ്സിയാണ്.
ദനരന്ത്മ്ണ്്ലലറ്്്എഫ്സിനയന്്ദേരി
ല്്അേിയന്പ്ട്്ിര്ന്്ക്്ബ്്ിനന2016ല്്പ്തി
യമാദനജ്നമന്്്്ഏന്റ്ട്ത്്്സ്ദദവഎഫ്സി

നയന്്ദേര്നല്്ക്കയായിര്ന്്്.1960മ്ത
ല്്ഡല്്ഹിയില്്പ്േവര്്ത്്ിച്്ിര്ന്്മ്
ണ്്ലലറ്്്എഫ്സിഡല്്ഹിലീഗ്കിരീടവ്ം
സ്വന്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.'ഡല്്ഹിഫ്ട്ദോളി
ന്ന്്ചരിപ്തത്്ില്്ച്വന്്ലിേികളാല്്എഴ്
തിനവദ്ക്ണ്്കാര്യമാണിത്.ഐലീഗിന്ന്്ഭാ
ഗമാകാന്്ദദശീയതലസ്്ാനത്്്നിന്്്ഒര്
ടീമിന്അന്മതിലഭിച്്ിരിക്്്ന്്്.എഐഎ
ഫ്എെിന്ന്്അന്മതിഡല്്ഹിയിനലഫ്
ട്ദോളിന്ന്്മ്ഖഛായമാറ്്്ം'-ഡല്്ഹിഫ്
ട്ദോള്്പ്േസിഡന്്്്ഷാജിപ്േഭാകരന്്േേ
ഞ്്്.
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സവ്രണം
39,480

ടവളിടചുുണുു:േിലുുിങു 16,400
ടവളിടചുുണുു 15,000
ടകാപരു 10,070-10,500
രിണുുാകു്ുഎകസുട്രലുുരുു 2400
രിണുുാകു്ുരറാടുുറി 3100
കുരുമുളകുഅണുുരാരുുൈിളുുഡു31,500
പുതിയകുരുമുളകു 30,500
കുരുമുളകുരാരുുൈിളുുഡു 33,500
ചുകു്ുേീഡിയം 25,500
ചുകു്ുടൈസു്ുുു 27,500
േഞുുളുുനാടനുു ഇലുു
രസലം-ഈരറാഡു7200-7700
കാഞുുിരകുുുരു 1850
അടയകുുുനയുു ഇലുു
അടയകുുുഓളുുഡു28,000-29,000
രഞുുസാര 3720
മുളകു 13,000-24,000
ഉഴുനു്ു 9,000-10,000
ടൈറുരയരുു 9,000-10,000
കടല 5400-6500

മുതിര 3700
എളു്ു 13,000-14,000
േലുുി 7400-19,000
രചുുരിനമുുരുു22600-3400
പുഴുകുുലരി(ജയ)3400-3500
ജാതികുുടതാണുുനുു(കിരലാ)180-200
ജാതികുുടതാണുുിലുുാതുുതു(കിരലാ)

360-390
ജാതിരപതുിേഞുു-ചുവപു്ു(കിരലാ)

900-1000
പരുാമുുു(കിരലാ) 550

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്5രപുരഡു
12,200-12,900

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്4രപുരഡു13,200
ഒടുുുരാലുു 8000
ലാറുുകസു് 8200

സവുരുുണം 39,480
രാംഓയിലുു 8350

വിനിേയനിരകു്ു

SENSEX:38,310.49(-59.14)
NIFTY: 11,300.45(-7.95)

ഡോളര്് 74.89
യ്ഡോ 88.63
പൗണ്്് 98.09
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 82.29
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.62
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 53.75
കഡേേിയന്് 56.63
ബഹേിന്്ദിോര്് 198.58
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 244.62
ഒമാേിേിയാല്് 193.91
സൗദിേിയാല്് 19.95
യ്എഇദിര്്ഹം 20.36
ഖത്്ര്് 20.40

മംുബൈ: തുടകുുതുുിടല
രനടുുംഓഹരിസുൈികക
ളുുകുു്നിലനിരുുതുുാനായി
ലുു.തുടരുുചുുയായിരണുുാംേി
വസവംുഓഹരിവിരണി
നഷുുതുുിലുു രലുുസ്ടൈ
യതു.ു ടസനുുടസകുസ്
59.14രോയിുു്ുനഷുുതുുി
ലുു 38,310.49ലംു നിഫറുുുി
7.95 രോയിുു്ു താഴനുുു്
11,300.45ലുോണുവയുാരാ
രംഅവസാനിപുുിചുുത.ു
ൈിഎസഇ്യിടല 1564
കമുുനികളുടട ഓഹരിക
ളുുരനടുുതുുിലംു1128ഓഹ
രികളുുനഷുുതുുിലുോയിരു
നുുു. 136 ഓഹരികളുുകുു്
ോറുുേിലുു.ൈാങു്ു,ൊരുുേഎ
നുുീസുൈികകളുു ഒഴിടക
യുളുുവരനടുുതുുിലായിരു
നുുു.ൈിഎസഇ്േിഡകുയുാ
പ,ുസ്രോളുുകയുാപുസുൈി
കകളുുയഥാപകുേം1.6ശത
ോനവംു 0.7ശതോനവംു
ഉയരുുനുുു.

ഓഹരി
സ്ചികകൾ
നഷ്്ത്്ിൽ

വാങ്്ാൻആളില്്;
ഒര്കിലോഉള്്ിക്്്1ര്പ
ടോചുുി:കനതുുേഴടയതുുുടരനു്ുേ
ഹാരാഷ്പടുയിടല ടോതുുവിരണി
യില ഉളുുിവില കുതുുടന ഇടി
ഞുുു.ഒരുകിരൊഉളുുികു്ുഒരുരുര
യാണുവില.വാങുുാനആളിലുുാതുു
തംുഡിോനഡുകുറഞുുതുോണുഉ
ളുുിവിലഇടിയാനകാരണം.േഹാ
രാഷ്പടുയിടലഈസീസണിടലഏറുു
വംുതാഴനുുുനിരകുുാണിത.ു
ടൈറിയഉളുുികുു്കിരൊപരുാേിനു
ഒരുരുരമുതല4രുരവടരയാണു
വില.ഇടതുുരംഉളുുിയകുു്ു5മുതല
7രുര വടരയംുസവാളയകുുു് കി
രൊയകുുു്ടോതുുവിരണിയില8
മുതല10രുരവടരയുോണുവില.
എനുുാലൈിലുുറവിരണിയിലഉളുു
വില ോറുുേിലുുാടതതുടരുകയാണ.ു
കിരൊയകുുു്20മുതല30രുരവ
ടരയാണു ഉരരോകുുാകുുളില നി
നു്ുൈിലുുറവയുാരാരികളഉളുുിയകുു്ു
ഈടാകുുുനുുത.ു
േഴകുുാലതുു് വിള നാശികുുുടേ
നുു് ഭയനുു്കുടുതല കാലം രറുുുു

കുുുകള കരുതാനാകിടലുുനുു് വയുാ
രാരികളരറയുനുുു. രോഡൗണി
ലസുഷുുിചുുുവചുു ഉളുുികള നശി
കുുുനുുതു ഒഴിവാകുുാനാണു കുറ
ഞുുവിലയകുു്ുവിലകുുുനുുടതനുുും
വയുാരാരികളവയുകുുോകുുി.അനു
കുലകാലാവസുുയംു ഉതരുാേനം
വരുുധിചുുതംു വിലകുറയാനുു കാര
ണോയി.
അരതസേയംഉളുുിവിലതാഴനുുു
രൊടടഏറുുവംുകുടുതലപരുതിസ
നുുിയിലായിരികുുുനുുതു കരുുഷക
രാണ.ുടോതുുവിരണിയിലഉളുുി
വില കുറയുനുുതു ഇവടര ദുരിത
തുുിലാകുുുകയാണ.ു ടോരോണ
ബവറസ്രടരനുു്രിടികുുുനുുതുമു
മു്ുഉളുുിയുടടവിലകിരൊകു്ു200
രുരകടനുുിരുനുുു.ഉതരുാേനകുുുറ
വംുകുഷി നശിചുുതുോണുഅനുു്
വിലകുതുുടനഉയരാനുുകാരണ
ോയത.ുവിലനിയപനുുുികുുുനുുതിനാ
യിതുരുുകുുിയിലുുനിനു്ുഇനുുുയഉളുുി
ഇറകുുുേതിടൈയതുിരുനുുു.

ഉള്്ിവിലഇടിയാൻകാരണം
വാങ്്ാൻആളില്്ാത്്തം്
ഡിൊൻഡ്ക്റഞ്്തം്.

ഗാന്്ിഭവന്വീണ്്്ം40ലഷ്്ത്്ില്്്
സഹായഹസത്വ്മായിഎം.എ.യ്സഫലി
രതുുനാപുരം:ഇനുുുയയിലുുഏറുു
വുേധികംഅരതികളുുഒരുേിചുുു
വസികുുുനുുരതുുനാപുരംരാ
നുുിഭവനു വീണുുും ആശവുാസം
രകരുുനുു്ലുലുപരുുപുു്ടൈയരുുോ
നുുഎം.എ.യുസെലിയുടടസ
ഹായം.ഭിനുുരശഷികുുാരംുേന
സംുശരീരവംുതകരുുനു്ുകിടപുുാ
യവരംുബകകുുുഞുുുമുതലുുവ
രോജനങുുളുുഉളുുടപുുടടആയി
രരുതുളംഅരതികളടകുും ഇ
രുനുറിലധികം രരിൈാരകരംു
രാനുുിഭവനുു കുടംുൈതുുിലു
ണു്ു.
വിവിധരേശങുുളിലുുനിനുുും
രാനുുിഭവനുുസദുുരുുശികുുാടന
തുുുനുു അരനകരുടട ടോചുുു
സഹായങുുളാണു രാനുുിഭവ
ടന നിലനിരുുതുുിവനുുത.ു ആ
ഹാരവംുൈികിതുുയംുരസവന
പരുവരുുതുുകരുടട രോണരററി
യവംുേറുു്ബേനംേിനകാരയുങുു
ളുോയിപരുതിേിനംമുനുുുലഷുും

രുരരോളംടൈലവുകളാണുരാ
നുുിഭവനു രവണുുിവരുനുുത.ു
ടോവിഡു കാലതുു് എലുുാ സ
ഹായങുുളംു രരിേിതടപുുടുുു. ര
ണുു് രോടിരോളം കടൈാധയുത
യിലുോയി.
ഈസാഹൈരയുതുുിലാണുലു

ലുപരുുപു്ുറീജയുണലുുഡയറകറുുുരുു
രോയി ഷഡാനദുുനുു, േീഡിയ
രോ-ഓരുുഡിരനറുുരുു എനുു.ൈി.
സവുരാജു എനുുിവരുു രാനുുിഭവ
നിടലതുുി40ലഷുുതുുിടുുുഡി
ോനഡുപഡുാഫറുു്ുബകോറിയത.ു
ടോവിഡു പരുതിരോധ പരുവര
തുുനങുുളകുുുരവണുുികഴിഞുു
ഏപരുിലുുോസതുുിലംുയുസെ
ലി രാനുുിഭവനു 25 ലഷുുംസ
ഹായംനലുുകിയിരുനുുു.
രതിനഞുുുരോടിയിരലടറ
ടൈലവിലആധുനികസൗകരയു
ങുുരൊടട എം.എ. യുസെലി
രാനുുിഭവനിടല അരതിക
ളുുകുുായിനിരുുേിചുുുനലുുകുനുുേ

രൊഹരേദുുിരതുുിടുുുരണിക
ളുുനടകുുുകയാണ.ുഈവരുുഷം

തടനുു ഉദഘുാടനം നടതുുാനാ
ണുതീരുോനം.

പത്്നാപ്രംഗാന്്ിഭവന്ല്ല്ഗര്്പ്്്ചെയര്്മാന്്എം.എ.യ്സ
ഫലിനൽക്ന്്40ലക്്ംര്പയ്ചെഡിമാനഡ്ഗഡ്ാഫറ്്്്ല്ല്ഗര്്
പ്്്റീജയ്ണൽ്്ഡയറകറ്്്ര്്ജോയിഷഡാനന്്ന്്,മീഡിയജോ-ഓര്്ഡി
ജനറ്്ര്്എന്്.ബി.സവ്രാജ്എന്്ിവര്്ജെരന്്്ഗാന്്ിഭവനചസഗര്ട്്റി
ജോ.പ്നല്രജോമരാജന്കരമാറ്ന്്്.

നയുുഡലഹി: പുതിയ രാസര്ോരടുുിനു
അരരഷുുികുുുകരോ നിലവിടല രാ
സര്ോരടുു്പുതുകുുുകരോടൈയുുുനുുവ
രകു്ുഅടുതുുവരഷംമുതലഇലകുരപുോ
ണികുബേരപുോടപുോസസരൈിപുു്ഘടി
പുുിചുുഇ-രാസര്ോരടുുുകളലഭയുോകുുും.
ബരലറുു് ടപുോജകറുുുിടുുു ഭാരോയി
20,000ഓരേുോരിക,നയതപനുുുഇ-രാസ്
രോരടുുുകള സരകുുാര ഇതിനകം ഇ
ഷയുുടൈയതുിടുുുണു്ു.രാജയുടതുുമുഴുവന
രൗരനുുാരകുുും ഇ-രാസ്രോരടുുുകള
വിതരണംടൈയുുുനുുതിനുളുു പരുപകുിയ
കളആരംഭിചുുതായിറിരപുുരടുുുകളവയു
കുുോകുുുനുുു.
ഇലകുരപുോണികുൈിപുു്ഘടിപുുിചുുഇ-
രാസര്ോരടുുുകളപുറതുുിറകുുുനുുതി
ലുടടതടുുിപുുുകളംുവയുാജരാസര്ോരടുു്
നിരേികുുുനുുതംുതടയാനാകംു.അനുുാ
രാഷ്പടുയാപതുകുുാരകു്ുരവരതുുിലകുടി
രയറുുംസാധയുോകുുാനംുഇ-രാസര്ോര
ടുുുകളസഹായകോണ.ുരദുുതിനടപുുാ
കുുുനുുതിനു ഒരു ഏജനസിടയ ടതര
ടുഞുടുതുുിടുുുണുു്. നയുുഡലഹി,ടൈ
ബനുുഎനുുിവിടങുുളിലരലയുണിറുുു
കളായിതിരിഞുുാണുരദുുതിയുടടപരു

പകുിയകളആരംഭികുുുക.േണികുുുറില
10,000മുതല20,000വടരവയുകുുിരത
ഇ-രാസ്രോരടുുുകളഏജനസിഇഷയുു
ടൈയുുുടേനുുുംറിരപുുരടുുിലരറയുനുുു.
ഇ-രാസര്ോരടു്ുപുറതുുിറകുുാനഅ
നുരോജയുോയഏജനസിടതരടഞുുടു
കുുനുുതിനു ഏജനസി ബുധനാഴൈു
ടപുോരപുുസലപുറതുുിറകുുിയിരുനുുു.
എംഇഎആസുുാനടതുുസിരിവിഡി
വിഷനിലനിനുു്ോപതുോണുഇതുവടര
നയതപനുുു,ഔരേുോരികഇ-രാസ്രോര
ടുുുകളവിതരണംടൈയതുിരുനുുത.ുപു
തിയരദുുതിനടപുുിലാകുനുുരൊടടഇ
നുുുയയിടല36രാസര്ോരടുു്ഓെിസുക
ളിലനിനുു് ഇ-രാസര്ോരടുു് ലഭികുുും.
അതായതുരാജയുടതുുഎലുുാരാസ്രോ
രടുു്ഓെിസുകളിലംുനിലവിലുളുുരാ
സ്രോരടുു്ഇഷയുുസംവിധാനതുുിടൊ
പുുംഇ-രാസ്രോരടുു്സംവിധാനംനില
വിലവരുനുുരൊടടഇതുസാധയുോകംു.
ഇുുുരനാഷണലസിവിലഏവിരയഷ
ന ഓരരബനരസഷന (ഐസിഎഒ)
ോനേണുുടതുു അടിസുുാനോകുുിയാ
യിരികുുും ഇ-രാസ്രോരടുുുകള പുറ
തുുിറകുുുക.

വയ്വസായഉതപ്ാദനത്്ിൽ
16.6ശതമാനംഇടിവ്
മംുബൈ:രാജയുതു്ുവയുവസായ
ഉതരുാേനമുരടിപുു്തുടരുനുുു.
ജുണിടലവയുവസായഉതരുാേ
നസുൈികയില(ഐഐരി)
16.6ശതോനംഇടിവാണുരരഖ
ടപുുടുതുുിയിരികുുുനുുത.ു അ
രതസേയം, രേയു ോസതുുിലു
ണുുായ33.9ശതോനംഇടിവു
ോയി തടുുിചുുുരനാകുുുരുപുള
വയുവസായരംരംതിരിചുുുവരവി

ലാടണനുുാണു വിലയിരുതുു
ല.ഐഐരിയുടട40ശതോ
നംവരുനുുകാതലരേഖലാവയു
വസായഉതരുാേനവംുജുണി
ലതിരിചുുുവരവിടുുുലഷുുണ
ങുുളകാടുുിയിരുനുുു.ജുണില
അവസാനിചുുഒനുുാംരാേതുുി
ടലടോതുുംവയുവസായഉതരു
ോനതുുിലുളുുഇടിവു35.9ശത
ോനോണ.ു

എനര്്ജിടോൺ്്
സീലിങ്ഫാന്കള്മായി
ടര്കാംപട്ൺ്്
ടോചുുി:ആകറുുുീവുൈിഎലുുഡി
സിസാരങുുതികവിേയുരോടുകു
ടിയ,എനരുുജിരോണുുരപുശണി
സീലിങുൊനുകളുു,രപുകാംപടു
ണുുപരുീവുസ്കണുുസയുുേരുുഇല
കുപടുികുുലുുസ് വിരണിയിടല

തുുിചുുു.
50 ശത
ോനം വ
ടര ബവേയുു
തി ലാഭികുുാം
എനുുതാണു ഇതി
ടുുുപരുരതുയകത.സാ
ധാരണൊനുകളുു 70
വാടുു്ബവേയുുതി ഉരരോ
രികുുുരുപുളുു പുതിയ ൊ
നുു35വാടു്ുബവേയുുതിോ
പതുോണു ഉരരോരി
കുുുക. ആകറുുുീവു
ൈിഎലുുഡിസി
സാരങുുതിക
വിേയുരോടുകുടി
യരപുകാംപടുണുുഎനരുുജിരോ
ണുുൊനുുഉരരോരികുുുരുപു
ളുുഓരോവരുുഷവംുഒരുൊനി
നു1500രുരവടരരോവീടുക
ളിലുുശരാശരിനാലുൊനുക
ളുുഉരരോരികുുുരപുുളുു6000
രുരവടരരോലാഭികുുാനുുക
ഴിയുനുുു.
ആകറുുുീവു ൈിഎലുുഡിസി
രോരടുുരുുസാരങുുതികവിേയുയി
ലുു98ശതോനംഊരുുജഘടക
വംു90മുതലുു300വടരയുളുു
രോളുുരടുുജുരറഞുുുോണുളുുത.ു
ൈിഇഇബെവുസുുുുാരുുരററുുിങുുു
ളുുൊനുുആരുുഎഫുസാരങുുതി
കവിേയുരോടുകുടിയസേ്ാരുുടുു്

റിരോടുു്സഹിതോടണതുുുനുു
ത.ു ഇതു ൊനിരലകുു് ചുണുുാ
ടതതടനുുഅനായാസംൊനുു
പരുവരുുതുുിപുുികുുാം. പുതുേയു
ടടയംുൈാരുതയുടടയംുേികചുു
സംരോജനോയ ൊനുക
ളുുകു്ുഅഞുുുവരുുഷടതുുവാറ
ുുുിയുമുണുു്.സീലിങുൊനുക
ളുു വുതുുിയായി സുഷുുികുുാ
നുളുുഉരരോകുുാകുുളു
ടടഅസൗകരയുംകണ
കുുിടലടുതുു് ആുുുി-
ഡസു്ുുുെീചുുറംുൊനിലുു
അവതരിപുുിചുുിടുുുണുു്.എ

നുുജിരോണുു എചുു്എസ,്
എനരുുജിരോണുു ജുറ, എന
രുുജിരോണുുഓറഎനുുീമുനുു്
രവരിയനുുുുകളിലാണു രപുകാം
പടുണുു എനരുുജിരോണുു പുറ
തുുിറങുുുനുുത.ു2800രുരമുത
ലുു4000രുരവടരയാണുവില.
ഊരുുജസംരഷുുണം േനസി
ലുുകുുണുു്ആവശയുോയോറുുങുു
രൊടടഏറുുവംുപുതിയൈിഎ
ലുുഡിസിരപുശണിയിലുളുുൊ
നുകളായഎനരുുജിരോണുുഅ
വതരിപുുികുുുകയാണു രപുകാം
പടുണുു.ഊരുുജഉരരോരംകുറ
യകുുുുക ോപതുേലുു േറിചുു്ബവ
േയുുതിടൈലവുരരോവധികുറ
യകുുുുകയംു ടൈയുുുനുുതാണു
പുതിയ ൊനുു രപുശണിടയനുു്
കമുുനിബവസ്പരുസിഡു്ുുരം
രരാജനുുപശുീറാംരറഞുുു.

ടോചുുി:
തുടരുുചുുയായ
കുതിപുുിനു ോ

റുും വനുുരശഷം സംസുുാനതുു് സവു
രുുണവിലഇനുുടലഉയരുുനുുു.രവനു
39,480രുരയായി.അരതസേയം,ലാ
ഭടേടുപുു്തുടരുനുുതിനാലുുഅടുതുു

േിവസങുുളിലംുൈാഞുുാടുുസാ
ധയുതയുടണുുനുു്വിരണിവു
തുുങുുളുു രറയുനുുു. േീരുുഘ
കാലാടിസുുാനതുുിലുു സവു
രുുണ വില ടേചുുടപുുടുുുനി
ലുുകുുുടേനുു വിേഗധുരുടട
അനുോനതുുിനു അടിവര
യിടുുാണുനാലുേിവസംടോ
ണുു്രവനു2,800രുരകുറ
ഞുുതിനുരിനുുാടലഇനുു്
280രുരകുടിയത.ു4935രു
രയാണുഇനുു് പരുാേിടുുുവി
ല. രവനു കഴിഞുു േിവസം
1,600രുരയുടടഇടിവുണുുായി
രുനുുു.
ആരോളവിരണിയിലുുടൊവാ

ഴൈുസര്ോടുു്രോളുുഡിനുആറുശത
ോനംഇടിവുണുുായതിനുരിനുുാടല
ഇനുു്ഒരുശതോനംവിലഉയരുുനുുു.
ഔണുുസിനു 1,936.29നിലവാരതുുി

ലാണുവയുാരാരംനടകുുുനുുത.ുരോള
റിടുുുമുലയുംഉയരുുനുുതാണുകഴിഞുു
േിവസങുുളിലുണുുായവിലഇടിവിനു
കാരണം.പരുതിസനുുിഘടുുതുുിലുുസവു
രുുണടതുുആപശുയിചുു നിരഷുുരകരുു
സവുരുുണംവിറുു്ലാഭംഎടുകുുുനുുതംു
വിലതാഴാനുുഇടയാകുുി.എനുുാലുുഇ
തുശാശവുതേലുു.േീരുുഘകാലാടിസുുാന
തുുിലുുവിലഉയരുടേനുുുതടനുുയാ
ണുവിേഗധുരുടടനിരീഷുുണം
രാജയുാനുുരസവുരുുണവിലയിടലടറ
രകുുഡുവരുുധനയാണുആഭയുനുുരവി
രണിയിലംു വില കുതുുടന ഉയ
രുുതുുിയത.ുസുരഷുുിതനിരഷുുരംഎ
നുുനിലയിലുുസവുരുുണടതുുആപശുയി
കുുുനുുവരുുകുടുകയാണ.ുഓരസുു്ുുഏ
ഴിനു42,000രുരയായിരുനുുുരകരള
തുുിലുു രവനു വില. ഒരു പരുാേിനു
5,250രുരയംു.ഈോസടതുുഏറുു
വംുഉയരുുനുുനിരകുുായിരുനുുുഇത.ു

ഇന്്്പവന്ക്ടിയത്280ര്പ;
ചാഞ്്ാട്്ംത്ടര്മെന്്്സ്ചന

കട്ിയം്കറ്ഞ്്്ം
സവ്ര്്ണവില

ഇന്്്യയിലലക്ട്തൽ
നഗരങ്്ളിടലക്്്
ആമടോൺ
നയുുഡലഹി: ഇനുുുയയിടല എലുുാ നരരങുുളിരലകുുും പരുവ
രുുതുുനംവയുാരിപുുികുുാടൊരുങുുിആേരോണ.ഇതിടുുുഭാ
രോയിൈംരളുര,ുടൈബനു,ുമംുബൈനരരങുുളിലഓെി
സ്തുറകുുും.ഇതിനായികമുുനി28ലഷുുരതുുളംസക്വുയരുു
െീറു്ുവരുനുുഓെിസുകളവാടകയകുു്ുഎടുതുുുകഴിഞുുു.
ഇനുുുയയിടലഓണബലനരോപുുിങുഉയരുനുുസാഹൈരയു
തുുിലാണുകുടുതലഒഫുബലനരറുുുുറുകളരാജയുതുു്പരുവ
രുുതുുിപുുികുുാനആേരോണഒരുങുുുനുുത.ുഇതിനായിേീരുുഘ
കാലവാടകകുുരാറുകളവനകിടടകടുുിടഉടേകളുോയിഉള
ടപുുടടആേരോണഒപുുിടുുുകഴിഞുുു.രാജയുടതുുവിവിധടൊ
രകുുഷനുകളിലരപുോപുുരുുടുുികളസവുനുുോകുുുകയാണുഇരപുു
ളആേരോണ.ഈസര്രസുകളഉരരോരിചു്ുഇനുുുയയിടല
പരുവരുുതുുനങുുളവിപുലീകരിയകുുുുകയാണുലഷുുുയം.ൈംര
ളുരുവിലഒനരതുലഷുുംസക്വുയരുുെീറുു്സുുലോണുആേ
രോണവാടകയകുു്ുഎടുതുുിരികുുുനുുത.ു
കഴിഞുുമുനു്ുോസങുുളകുുുളുുില11േശലഷുുംൈതുരപശു
അടിരോളംഓെിസ്സര്രസുകളആസരോണസവുനുുോ
കുുികുുഴിഞുുു.80ലഷുുംസക്വുയരുുെീറു്ുസുുലതുുിനായിനല
കിയിരികുുുനുുപരുരപുുസലിനുരിനുുാടലയാണിത.ു

"സ്താരയ്നിക്തിപിരിവ്-സതയ്സന്്രര
ആദരിക്്ൽ്്'സംവിധാനരത്്
സവ്ാഗതംരചയ്്്ന്്്:എം.പി.അഹമ്്ദ്
രോഴിരുകുട:ുആോയ നി
കുതിരിരിവുസുതാരയുവംു
കാരയുഷുുേവുോകുുുനുുതി
നായി രകപദുുു സരുുകുുാരുു
ടോണുുുവനുു"സുതാരയുനി
കുതിരിരിവു-സതയുസനുു
ടരആേരികുുലുു'സംവിധാ
നടതുുപുരുുണോയിസവുാ
രതം ടൈയുുുനുുതായി േല
ൈാരുു പരുുപുു് ടൈയരുുോനുു
എം.രി.അഹമുുദുരറഞുുു.
കുതയുോയി നികുതി ന
ലുുകുനുുവടരസഹായികുുു
നുുതിനംുനടരടിപകുേങുുളുു
ലളിതോകുുിനികുതിരിരി
വുഊരുുജിതോകുുുനുുതിനു
ോയി ടോണുുുവനുു ഈ 
സംവിധാനംരാജയുതുുിടുുു
പുരോരതികുു്വലിയരൊ
തിലുുആകുുുംകുടുുും.നികു
തി ടവടുുിപുുിനംു കളുുകുുട
തുുിനുടേതിടരയുളുു ശ
കുുോയ നടരടികളുണുുാ
രകണുുതു വളടരഅതയുാവ
ശയുോണ.ു അതിരലകുുുളുു
ആേയുരടിയായിസരുുകുുാരി
ടുുുഈ നടരടിടയകണ
കുുാകുുാടേനുുും അരദുുഹം
രറഞുുു. ഇതു സരുുകുുാരി
ടുുുനികുതിവരുോനംവ
രുുധികുുാനുുഇടയാകുുും.
നികുതി ടവടുുിപുുിടനതി

ടര ജനങുുളുുകുുിടയിലുു ശ
കുുോയ രോധവതകുര
ണംആവശയുോണ.ു നികു
തി അടയുരകുുണുുതിടുുു
പരുാധാനയുടതുുകുുുറിചുു് സ്
കുളുകളിലംു രോടളജുക
ളിലുടേലുുാംവിേയുാരഥികടള
രഠിപുുികുുണം. കുതയുോയി
നികുതി അടയകുുുുനുുതി
ലുടടഒരാളുുരാജയുപുരോര
തിയുടടഭാരോകുകയാണു
ടൈയുുുനുുത.ുഇതിനുവലിയ
പരുൈാരണം നലുുകാനുു സ
രുുകുുാരംുരാഷ്പടുീയരാരുുടുുി
കളംു ോധയുേങുുളംു തയാ
റാകണം.ഇ-രരവണനുുസി
ലുടടയംു രെസ്ടലസ്ഇ-
അസസ്ടേുുുിലുടടയംു ഉ
രേുയാരസുുടര രനരിടുു് ഇട
ടരടുതുുാടതനികുതിരി
രികുുാനായിഇരപുുളുുടോ
ണുുുവനുു സംവിധാനം നി
കുതിരിരിവിടലഅഴിേതി
ടയവലിടോരുരരിധിവ
ടരതടയാനുുസഹായികുുു
ടേനുു്അരദുുഹം രറഞുുു.
നികുതിടവടുുിപുുിടനതിടര
ഇനിയംു കുടുതലുു ശകുു
ോയ നടരടികളുുസരുുകുുാ
രിടുുുഭാരതു്ുനിനു്ുപരുതീ
ഷുുികുുുനുുതായംു അരദുു
ഹംകുടുുിരചുുരുുതുുു.

ടിക്ടോക്്ിൽറിലയൻസ്
നിടഷ്്പംനടത്്ിടയക്്്ം
മംുബൈ: ബൈന വിരുദുു വി
കാരം മുലം ഇനുുുയയിലുു പരുവ
രുുതുുനനിരോധനംവനുുടികു
രോകുുിനുപുനരുുജനുുരേകാനുുമു
രകഷ്അംൈാനിയുടട റിലയ
നുുസ് ഇനുുഡസപ്ടുീസുോയി ൈ
രുുചുു നടതുുുനുുതായിസുൈന.
എനുുാല റിലയനുുസംു  ടികു
രോകുുിടുുുോതുകമുുനിയായ
ബൈറുു്ഡാനുുസംുസഹകരണ
നീകുുടതുുകുുുറിചു്ുപരുതികരിചുുി
ലുു. അരതസേയം, ബൈറുു്ഡാ
നുുസ്പുുാറുു്രോേിലുുനിരഷുുരി
കുുാനുളുുറിലയനുുസിടുുുരദുു
തിടയകുുുറിചു്ുൈിലവിവരങുുളുു
ലഭയുോയതായിവിരേശോധയുേ
ങുുളറിരപുുരുുടു്ുടൈയതു.ു
ടടലിരോംഭീേനായജിരോ
പുുാറുു്രോേിടുുുോതുസുുാരന
ോയ റിലയനുുസ് ഇനുുഡസപ്ടുീ
സ് ലിേിറുുഡുോയിബൈറുു്ഡാ
നുുസ്രനരടതുുതടനുുൈിലൈ
രുുചുുകളിലുുഏരുുടപുുടുുിരുടനുുനുു്
റിരപുുരുുടുുിലുുരറയുനുുു.200േ
ശലഷുുതുുിലധികം ഉരരോ

കുുാകുുളുുരാജയുതുുുളുുരപുുഴാ
ണുജുണുുഅവസാനരുതുടട
േറുു്58ബൈനീസ്ആപുുിരകുുഷ
നുകളുുടകുുപുുംരാജയുതു്ുടികു്ു
രോകുുിനുനിരോധനംവനുുത.ു
കഴിഞുു ോസം റിലയനുുസംു
ബൈറുു്ഡാനുുസംുഇടരാടിടന
കുുുറിചുു്സംഭാഷണംആരംഭി
ചുുതായംുഇതുവടരകരാറിടല
തുുിയിടുുിടലുുനുുും റിരപുുരുുടുുിലുു
രറയുനുുു. ഇതിനിടട, അനി
ശുുിതതവുങുുളുുകുുിടയിലുു ടികു
രോകുോതുകമുുനിയായബൈ
റുു്ഡാനുുസ് ഇനുുുയയിടല എലുുാ
നിയേനപരുപകുിയകളംുേരവിപുുി
ചുുു.കമുുനികു്ുനിലവിലുുഇനുുുയ
യിലുു 2000ഓളം ജീവനകുുാരു
ണു്ു.നിരോധനതുുിനുരശഷംേ
റുു്രോലികളുുകടണുുതുുാനുുജീ
വനകുുാരുു കമുുനിയിലുു നിനുു്
രിരിഞുുുരോകാനുു പശുേികുുു
കയാടണനുു്റിരപുുരുുടുുിലുുരറ
യുനുുു.എനുുാലുുഔരൈാരിക
രിരിചുുുവിടലുകടൊനുുുംകമുു
നിയിലുുനടകുുുനുുിലുു.സുുിതി

സുസുുിരോടണനുു് കമുുനി
ആഭയുനുുര ആശയവിനിേയ
തുുിലുടടജീവനകുുാരോടുരറ
ഞുുു.കഴിഞുുോസം,ടികുരോ
കുസിഇഒടകവിനുു രേയരുു,ഇ
നുുുയനുുടികുരോകുജീവനകുുാടര
അഭിസംരോധനടൈയതുുഎ
ഴുതിയ കതുുിലുു 2,000തുുില
ധികംവരുനുുജീവനകുുാരുുകുുും
ടൊഴിലുുഉറപുു്നലുുകുനുുുടവ
നുു് വയുകുുോകുുിയിരുനുുു. ഡി
ജിറുുലുു ഇനുുുയയുടട ടേയി
നുുടപുെയിേിലുുസജീവോയരങു്ു
തുടരാനുു ആപരുഹികുുുനുുുടവ
നുുുംകമുുനിവയുകുുോകുുി.

ഇലക്ടര്ോണിക്ചിപ്്്ഘടിപ്്ിച്്
ഇ-പാസട്ോർട്്്കൾ;

അട്ത്്വർഷംമ്തൽലഭയ്മാക്്്ം
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ടോചൂൂി: എറണാകൂളംനഗര
തൂൂിടലഇലകൂവനൂോണികസൂ്ക
െയൂെമടയനപൂവോഭിപൂൂിചൂൂൂനഗൂൂ
ദൂശയൂങൂൂളപകർതൂൂിയവശഷം
പണവംൂ ടോടരൽ വോ
ണംൂ തടൂൂിടയടൂതൂൂ വകസിൽ
യൂവതിയൂളടപൂൂടെരണൂൂൂവപർ
അറസൂൂൂൂിൽ.വോർടൂ്ൂടോചൂൂിഅ
ധികാരിവളപൂൂിൽ ടക.എ.ന
സന്ി (24),കാമൂകൻ വോഴി
വൂകൂടൂ ടോടൂവളൂൂി കാഞൂൂി
രാടൂൂ്കൂനൂൂൂവമൂൂൽടക.സാജിദൂ
(24)എനൂൂിവരാണൂതൂകൂൂാകൂൂ
ര ടനൂകംസക്വൂാഡിടനൂൂൂ പിെി
യിലായത.ൂ
പളൂൂിമൂകൂൂിടല ഇലക്വനൂൊ

ണികസൂ് കെയൂെമയൂടെ ടോ
ടരൽ വോൺ നമൂൂർ തര
ടപൂൂടൂതൂൂി നസന്ി സൗഹൂദം
സൂൂാപികൂൂൂകയായിരൂനൂൂൂ.തൂ
െർനൂൂൂതൂകൂൂാകൂൂരമൂണൂൂംപാല
ടതൂൂവാെകവീടൂൂിവലകൂൂ്ഇയാ
ടളവിളിചൂൂൂവരൂതൂൂി.ജൂടല
26നൂഉചൂൂയകൂൂ്ൂഇവിടെടയതൂൂി

യ കെയൂെമടയ നസന്ിയംൂ
സാജിദൂമൂളടപൂൂടടൂൂ നാലംഗ
സംഘംവീടൂൂിനകതൂൂ്പൂടൂൂിയിടൂൂ
വശഷംകതൂൂികാണിചൂൂൂഭീഷ
ണിടപൂൂടൂതൂൂി വിവസന്തൂനാ
കൂൂൂകയായിരൂനൂൂൂ.
തൂെർനൂൂൂ നസന്ിയടൂൂകൂ

പൂൂംനിർതൂൂിടോടരൽവോ
ണിൽനഗൂൂ ദൃശയൂങൂൂള പകർ

തൂൂി.ഇതൂസമൂഹമാധയൂമങൂൂളി
ൽനപൂചരിപൂൂികൂൂാതിരികൂൂാനംൂ
ഭാരയൂയകൂൂ്ൂഅയചൂൂൂടോടൂകൂൂാ
തിരികൂൂാനംൂകെയൂെമവോടൂപ
ണംആവശയൂടപൂൂടൂകയായിരൂ
നൂൂൂ.
ടകവശം7000രൂപമാനതൂ

മാണൂളൂൂടതനൂൂ് പറഞൂൂതി
ടനതൂെർനൂൂ്ഇയാളൂമായിസ

മീപടതൂൂഎെിഎമൂൂിൽവോയി
32000രൂപപിൻവലിചൂൂൂ.കൂൊ
ടത,ഗൂഗിളവപവഴി45000രൂ
പകൂെിടകകൂൂലാകൂൂി.ടക
യിലൂണൂൂായിരൂനൂൂ എെിഎമൂൂൂ
കളവാങൂൂിയവശഷമാണൂവിടൂൂ
യചൂൂത.ൂ
സംഘംപിനൂൂീടൂപളൂൂിമൂകൂൂി

ടലകെയിടലതൂൂിരണൂ്ൂലകൂൂം
രൂപ കൂെി ആവശയൂടപൂൂടൂൂവോ
ടെയാണൂകെയൂെമതൂകൂൂാകൂൂര
ടോലീസിൽ പരാതിടപൂൂടൂൂത.ൂ
ടോലീസ്അവനൂവഷികൂൂൂനൂൂത
റിഞൂൂൂനസന്ിയംൂസാജിദംൂ
വോഴിവൂകൂവെകൂൂ് കെനൂൂിരൂ
നൂൂൂ.എസിപിജിജിവോൻ,സി
ഐഷാബ,ൂഎസ്ഐമാരായ
സൂവരഷ,് മധൂസൂദനൻ, വോ
സി,എഎസഐ്രിന,ൂഅനി
ൽ,എസ്സിപിഒമാരായഡിനി
ൽ,ഹരികൂമാർഎനൂൂിവരെങൂൂി
യസംഘംവോഴിവൂകൂടൂമിഠാ
യിടതൂൂരൂവിടല വോഡജൂിൽ
നിനൂൂാണൂഇരൂവടരയംൂ കഴി

ഞൂൂദിവസംകസൂൂൂൂഡിയിടലടൂ
തൂൂത.ൂ
2019ൽവോഴിവകൂൂടൂതാമര

വശരിടോലീസ്രജിസൂൂൂൂർടച
യതൂവോകവൂോവകസിൽനപൂ
തിയായസാജിദൂഗളഫിവലകൂ്ൂ
മൂങൂൂിയിരൂനൂൂൂ. നാലൂ മാസം
മൂൻപൂതിരിടചൂൂതൂൂിയവശഷം
ഇൻവോപാർകൂൂിടല ഒരൂ
വോടൂൂലിൽജീവനകൂൂാരനായി
ഒളിവിൽ കഴിയൂകയായിരൂ
നൂൂൂ.
ഇതിനിടെയാണൂ എറണാ

കൂളടതൂൂഒരൂസവൂകാരയൂഇൻ
ഷവൂറൻസ്സൂൂാപനതൂൂിൽജീ
വനകൂൂാരിയായനസന്ിയൂമാ
യി പരിചയടപൂൂടൂനൂൂതംൂ ദമൂൂ
തികടളനൂൂവയൂാവജനമൂണൂൂംപാ
ലതൂൂ്താമസംതൂെങൂൂിയതംൂ.
കവർചൂൂാസംഘതൂൂിടലമറൂൂൂര
ണൂൂൂ വപടര തിരിചൂൂറിഞൂൂിടൂൂൂ
ണൂ്ൂ.നഗൂൂദൂശയൂങൂൂളപകർതൂൂി
യവോണംൂപണവംൂടോലീ
സ്വീടണൂൂടൂതൂൂൂ.

യ്വതിയ്ംൊമ്െന്ംഅറസ്്്്ിൽ
വ്യാപാരിയ്സരനഗ്്ദൃശ്യങ്്ൾപെർത്്ിെവർച്്

സക.എ.നസന്ി സക.സാജിദ്

ടോചൂൂി: ജിലൂൂയിൽ ഇനൂൂടല
115വപർകൂ്ൂവോഗംസൂൂിരീ
കരിചൂൂതിൽ രടണൂൂണൂൂടോഴി
ടക113വപർകൂൂൂംസമൂൂർകൂൂ
തൂൂിലൂടെ.ജിലൂൂയിടലആശൂ
പനതൂികളിൽ ടോവിഡൂ വോ
ഗംസൂൂിരീകരിചൂ്ൂചികിതൂൂയി
ൽ കഴിയൂനൂൂവരൂടെഎണൂൂം
1359ആയി.109വപർവോഗ
മൂകൂൂി വനെി. എറണാകൂളം
ജിലൂൂകൂൂാരായ103വപരംൂമറൂൂ്
സംസൂൂാനങൂൂളിൽനിനൂൂൂളൂൂ
രണൂൂൂവപരംൂമറൂൂൂജിലൂൂകളിൽ
നിനൂൂൂളൂൂനാലൂവപരംൂഇതി
ലൂളടപൂൂടംൂ.737വപടരകൂെി
ജിലൂൂയിൽപൂതൂതായിവീടൂക
ളിൽ നിരീകൂൂണതൂൂിലാകൂൂി.
നിരീകൂൂണകാലയളവൂഅവ
സാനിചൂൂ469വപടരനിരീകൂൂ
ണപടൂൂികയിൽനിനൂൂൂം ഒഴി
വാകൂൂി.നിരീകൂൂണതൂൂിൽഉ
ളൂൂവരൂടെ ആടക എണൂൂം
12554ആണ.ൂഇതിൽ10830
വപർവീടൂകളിലംൂ,154വപർ
ടോവിഡൂടകയർടസനൂൂൂകളി
ലംൂ1570വപർപണംടോടൂ
തൂൂൂപവോഗികൂൂാവൂനൂൂസൂൂാ
പനങൂൂളിലൂമാണ.ൂ94വപടര
പൂതൂതായി ആശൂപനതൂിയി
ൽ/എഫഎൂൽറൂൂിസിനപൂവവശി
പൂൂിചൂൂൂ.

വിദേശം/ഇതര
സംസ്്ാനത്്്
നിനന്്ത്്ിയവർ(2)
1. ആനൂനൂൂാ നപൂവദശിൽ നി
ടനൂൂതൂൂിയ ടനലൂൂികൂൂൂഴിസവൂ
വദശി(36)2.ദൂടരയിൽനി
ടനൂൂതൂൂിയടവവങൂൂലസവൂവദ
ശി(53)

സമ്്ർക്്ം വഴി ദോഗം
സ്്ിരീകരിച്്വർ
3. ആയവന  സവൂവദശി
(30)4.ആയവന  സവൂവദശി
(48)5. ആയവന  സവൂവദശി
(6)6.ആയവന  സവൂവദ
ശി(21)7. ആയവന  സവൂവദ
ശി(66)8.ആയവന  സവൂവദ
ശി(77)9.ആയവനസവൂവദശി
നി (19)10.ആയവന സവൂവദ
ശിനി (25)11.ആയവന സവൂ
വദശിനി (44)12.ആയവന
സവൂവദശിനി(50)13.ആയവന
സവൂവദശിനി(57)14.ആയവന
സവൂവദശിനി(64)15.ആയവന
സവൂവദശിനി(67)16.ആയവന
സവൂവദശിനിയായ 2വയസൂൂൂ
ളൂൂകൂടൂൂി17.ആയവനസവൂവദ
ശിയായ27ദിവസംനപൂായമൂ

ളൂൂകൂടൂൂി18.ആലങൂൂാടൂസവൂവദ
ശി(28)19.ആവോലി സവൂവദ
ശി(27)20.ഇെടകൂൂചൂൂിസവൂവദ
ശി (56)21.എെകൂൂാടൂൂൂവയൽ
സവൂവദശി (45)22. എെതൂൂല
സവൂവദശി(70)23. ഏരൂർസവൂ
വദശിനി(11)24.കിഴകൂൂമൂൂലം
സവൂവദശിനി (35)25. കൂനൂൂ
തൂൂ്നാടൂസവൂവദശിനി(12)26.
കൂനൂൂതൂൂ്നാടൂ സവൂവദശി
നി(22)27.കൂനൂൂതൂൂ്നാടൂസവൂ
വദശിനി(30)
28. കൂമൂൂളം സവൂവദശിനി

(50)29. വോടൂൂപൂൂെി സവൂവദശി
(27)30. വോടൂൂപൂൂെി സവൂവദശി
(37)31. വോടൂൂപൂൂെി സവൂവദശി
(62)32. വോടൂൂപൂൂെി സവൂവദ
ശി(40)33.വോടൂൂൂവളൂൂിസവൂവദ
ശി (43)34. വോടൂൂൂവളൂൂിസവൂ
വദശിനി(42)35.വോടൂൂൂവളൂൂി
സവൂവദശിനി(43)36.ടചലൂൂാനം
സവൂവദശി(34)37. കെയിരിപൂൂ്
സവൂവദശി(57)38.തമൂൂനംസവൂ
വദശി(27)39.തമൂൂനംസവൂവദ
ശിനി (74)40.തിരൂവാങൂൂൂളം
സവൂവദശി(37)41.തിരൂവാങൂൂൂ
ളംസവൂവദശിനി(31)42.തിരൂ
വാണിയൂർ സവൂവദശി (6)43.
തിരൂവാണിയൂർ സവൂവദ
ശി(26)44. തിരൂവാണിയൂർ
സവൂവദശിനി(27)45.തിരൂവാ
ണിയൂർ സവൂവദശിനി
(49)46.തൂകൂൂാകൂൂര കരൂണാ
ലയംവോൺടവനൂൂ്ൂ (24)47.
തൂകൂൂാകൂൂര കരൂണാലയം
വോൺടവനൂൂ്ൂ(31)48.തൂകൂൂാ
കൂൂര കരൂണാലയം വോൺ
ടവനൂ്ൂൂ(50)49.തൂകൂൂാകൂൂരസവൂ
വദശി(62)50.തൂകൂൂാകൂൂരസവൂ
വദശിനി(11)51.തൂകൂൂാകൂൂര
സവൂവദശിനി(6)52. നാവിക
വസനഉവദൂോഗസൂൂൻ(20)53.
നാവികവസന ഉവദൂോഗസൂൂ
ൻ(20)54.നാവികവസന ഉ
വദൂോഗസൂൂൻ(20)55.നാവിക
വസനഉവദൂോഗസൂൂൻ(27)56.
നിലവിൽ വോറൂൂാനികൂൂരയി
ൽ  താമസികൂൂൂനൂൂ കണൂൂൂർ
സവൂവദശി (24)57. നിലവിൽ
തിരൂവാണിയൂർതാമസികൂൂൂ
നൂൂകാസർവോഡൂസവൂവദശി
(25)58.നിലവിൽതിരൂവാണി
യൂർ താമസികൂൂൂനൂൂ വോഴി
വകൂൂടൂസവൂവദശി(27)59.നില
വിൽ തൂകൂൂാകൂൂരയിൽ താമ
സികൂൂൂനൂൂ തയൂശൂൂൂർസവൂവദശി
(41)60.നിലവിൽമൂളംതൂരൂ
തൂൂിയിൽ താമസികൂൂൂനൂൂ ക
ണൂൂൂർസവൂവദശി(27)61.നില
വിൽമൂളംതൂരൂതൂൂിയിൽതാ

മസികൂൂൂനൂൂകണൂൂൂർസവൂവദശി
(30)62.ടനലൂൂികൂൂൂഴിസവൂവദശി
നി(11)63.പടൂൂിമറൂൂംസവൂവദശി
നി(40)64.പൂതൂൂൻവവലികൂൂര
സവൂവദശി(35)65.പൂതൂകൂൂസവൂ
വദശി(11)66.പൂതൂകൂൂസവൂവദ
ശി (80)67. വോർടൂൂ് ടോചൂൂി
സവൂവദശി(31)68.വോർടൂ്ൂടോ
ചൂൂിസവൂവദശി(41)69.വോർടൂൂ്
ടോചൂൂിസവൂവദശി(52)70.വോ
ർടൂൂ് ടോചൂൂി സവൂവദശിനി
(16)71.വോർടൂ്ൂടോചൂൂിസവൂവദ
ശിനി(9)72.വോർടൂൂ്ടോചൂൂി
സവൂവദശിനിയായ ഒരൂ വയ
സൂൂൂളൂൂകൂടൂൂി73.മടൂൂവഞൂൂരിസവൂ
വദശിനി (33)74. മടൂൂാവഞൂൂരി
സവൂവദശി (21)75 മടൂൂാവഞൂൂരി
സവൂവദശി (36)76.മടൂൂാവഞൂൂരി
സവൂവദശി (64)77.മടൂൂാവഞൂൂരി
സവൂവദശി(31)8.മടൂൂാവഞൂൂരിസവൂ
വദശി(43)79.മടൂൂാവഞൂൂരിസവൂ
വദശിനി (28)80. മടൂൂാവഞൂൂരി
സവൂവദശിനി(41)81.മഴൂവനൂൂൂ
ർസവൂവദശി(26)82.മഴൂവനൂൂൂ
ർസവൂവദശി(27)83.മഴൂവനൂൂൂർ
സവൂവദശി(36)84. മഴൂവനൂൂൂർ
സവൂവദശിനി(60)85.മൂളനൂൂൂരൂ
തൂൂിസവൂവദശി(24)86.മൂളവൂ
കാടൂസവൂവദശി (69)87.മൂകൂൂ
നൂൂൂർസവൂവദശിനി(46)88.വ
ടൂതലസവൂവദശി(13)89.വടൂത
ലസവൂവദശി(40)90.വടൂതല
സവൂവദശി(8)91.വടൂതലസവൂ
വദശിനി(53)92.വടൂതലസവൂ
വദശിനി (59)93. വാഴകൂൂൂളം
സവൂവദശി (20)94.വാഴകൂൂൂളം
സവൂവദശി(23)95.വാഴകൂൂൂളം
സവൂവദശി(28)96.വാഴകൂൂൂളം
സവൂവദശി (28)97.വാഴകൂൂൂളം
സവൂവദശി(34)98.വാഴകൂൂൂളം
സവൂവദശി (46)99.വാഴകൂൂൂളം
സവൂവദശി(54)100.വാഴകൂൂൂളം
സവൂവദശി(67)101.വാഴകൂൂൂളം
സവൂവദശിനി(17)102.വാഴകൂൂൂ
ളംസവൂവദശിനി(25)103.വാഴ
കൂൂൂളം  സവൂവദശിനി
(55)104.ടവവൂങൂല സവൂവദ
ശി(29)105.ടവണൂൂലസവൂവദശി
(34)106.തൂകൂൂാകൂൂരസവൂവദശി
(75)107.തൂകൂൂാകൂൂരസവൂവദശി
നി(34)
108.കൂമൂൂളം സവൂവദശിനി

(24)109. കവളങൂൂാടൂ സവൂവദ
ശി(54)110.ടവവങൂൂലസവൂവദ
ശി(59)111.ടവണൂൂലസവൂവദശി
(37)112.തൂകൂൂാകൂൂരസവൂവദശി
(67)113വോടൂൂൂവളൂൂി  സവൂവദ
ശിനി (27)114. വെവൂവോടൂ
സവൂവദശി (20)115. ടവണൂൂല
സവൂവദശി

115 കൊ വി ഡ ്
രോ ഗി ക ളി ൽ 
113 സ മ്് ർ ക്്ം

ചികിതുുയിൽ
കഴിയുനുുേരുടട
എണുും1359
ആയി

വോഗമുകുുി
വനടിയതു
109വപർ

ടോചൂൂി:നപൂകൂതിവൂഷൂഭങൂൂവള
യംൂ കാലപൂൂഴകൂൂവതൂൂയംൂഅ
തിജീവികൂൂാൻൂൂ കഴിയൂനൂൂഅ
ണടകൂൂടൂൂൂകളംൂപാലങൂൂളംൂനി
ർമികൂൂാൻൂൂവികസിപൂൂിടചൂൂടൂതൂൂ
പൂതൂൂൻസാവകൂൂതികവിദയൂയൂ
മായിനകൂഷർൂൂരിസിനസൂകാര
നംൂടചറൂകിെവയൂവസായിയൂ
മായകാലെിടകപൂൂടൂൂൂർസവൂവദ
ശിതകൂൂചൂൂൻൂൂവോടൂൂതൂൂിൽൂൂ.
കാലപൂൂഴകൂൂടതൂൂ അതിജീ

വികൂൂാനംൂഭൂമികൂലൂകൂൂടതൂൂ
ടചറൂതൂൂൂനിൽൂൂകൂൂാനംൂ കഴി
യൂനൂൂഡാമൂകളംൂപാലങൂൂളംൂ
ഇതൂവടരവകരളതൂൂിൽൂൂനിർൂൂമി
ചൂൂിടൂൂിടലൂൂനൂൂതിരിചൂൂറിവാണൂഇ
തൂൂരടോരൂസാവകൂൂതികവിദയൂ
വികസിപൂൂിടചൂൂടൂകൂൂാൻ അവദൂൂ
ഹടതൂൂവനൂപരിപൂൂിചൂൂത.ൂ
2018 ടല നപൂളയാനൂഭവങൂൂ

ളൂടെടവളിചൂൂതൂൂിൽൂൂനെതൂൂിയ
നിരതൂൂര പഠനങൂൂളൂടെയംൂ
ഈവമഖലയിടലവിദഗധൂരൂമാ
യിനെതൂൂിയനിരവധിചർൂൂചൂൂക

ളൂവെയംൂ അെിസൂൂാനതൂൂിലാ
ണൂസാവകൂൂതികവിദയൂഉരൂതൂൂി
രിഞൂൂത.ൂ
ഇതൂനപൂകാരം വിവിധ വനൂഗ

ഡൂകളിലൂളൂൂകരികൂൂൽൂൂകലൂൂൂക
ളംൂമറൂൂനൂരനൂൂനകൂഷർൂൂടമറൂൂീ
രിയലൂകളംൂ വചർൂൂതൂൂ കരികൂൂ
ൽൂൂ മിനശൂിതമാണൂ നിർൂൂമാണ
തൂൂിനൂമൂഖയൂമായംൂഉപവോഗി
കൂൂൂക.സിമനൂൂൂൂംകമൂൂിയംൂആ
വശയൂമിലൂൂ. നിർൂൂമാണതൂൂിടനൂൂൂ
ആദയൂപെിയായിജലാശയതൂൂി
ടനൂൂൂഅെിതൂൂടൂൂിടലടചളിയംൂമ
റൂൂൂമാലിനയൂങൂൂളംൂനീകൂൂംടചയൂൂ
ണം.തൂെർൂൂനൂൂൂകരികൂൂൽൂൂഉൽപൂൂ
നൂൂങൂൂളൂൂ വനൂഗഡൂ ടചയതൂൂ ടവ
ളൂൂതൂൂിൽൂൂ നിവകൂൂപിചൂൂൂടവ
വനൂരറൂൂറിടനൂൂൂസഹായവൂതൂടെ
ഉറപൂൂികൂൂൂം.
കരികൂൂൽൂൂ വൂലൂകൂൂൂകളിൽൂൂ

അതിടനൂൂൂ തൻമാനതൂകളൂൂ വച
ർൂൂനൂൂൂ നിനൂൂൂ നിർൂൂമാണടതൂൂ
രലടപൂൂടൂതൂൂൂം. അതിനാൽൂൂ
ഏതൂനപൂതികൂലകാലാവസൂൂ

യിലംൂ ഭൂമികൂലകൂൂടതൂൂവപൂൂ
ലംൂ ഈ സാവകൂൂതിക വിദയൂ
ടോണൂൂൂളൂൂനിർൂൂമാണംഅതി
ജീവികൂൂൂടമനൂൂൂ തകൂൂചൂൂൻ പറ
യൂനൂൂൂ.
ഭാവിയിടലഅറൂൂകൂറൂൂപണി

കളംൂ വശഷിവർൂൂദൂൂിപൂൂികൂൂലംൂ
കൂറഞൂൂ ടചലവിൽൂൂ എളൂപൂൂ
തൂൂിൽൂൂ നെതൂൂാടമനൂൂതംൂ നപൂ
വതൂയകതയാണ.ൂഈസാവകൂൂതി
കവിദയൂഉപവോഗിചൂൂ്മൂലൂൂടപൂൂ

രിയാറിൽൂൂപൂതിയഡാംനിർൂൂമി
കൂൂൂനൂൂരീതിആനിവമഷൻൂൂചി
നതൂതൂൂിലൂടെതയൂൂാറാകൂൂിയിടൂൂൂ
ണൂൂ്.ഐഐെിപാലകൂൂാട,ൂകൂ
സാറൂൂ്എറണാകൂളം,ഡാം ക
ൺൂൂസൽടൂൂൻൂൂസിപാലകൂൂാടൂഎ
നൂൂിവയൂടെസാവകൂൂതികസഹാ
യവൂതൂടെയംൂഅഭിനപൂായങൂൂ
ളൂവെയംൂ അെിസൂൂാനതൂൂിലാ
ണൂആനിവമഷൻൂൂചിനതൂംതയൂൂാ
റാകൂൂിയത.ൂ
നിലവിലൂളൂൂമൂലൂൂടപൂൂരിയാർൂൂ

ഡാമിൽൂൂനിനൂൂൂംഒരൂനിശൂൂിത
അകലതൂൂിൽൂൂ ജലാശതൂൂിനൂ
ളൂൂിൽൂൂ തടനൂൂ ഇരൂകരകവള
യംൂ രനൂൂിപൂൂിചൂൂൂ ജലാശയ
തൂൂിനൂകൂറടക ഒരൂ ഡാം ഭി
തൂൂി നിർൂൂമൂൂികൂൂൂകടയനൂൂയാ
ണൂതകൂൂചൂൂൻൂൂവോടൂൂതൂൂിലിടനൂൂൂ
ആശയം.ഏകവദശം150വോ
െിരൂപമാനതൂമാണൂടചലവ.ൂനി
ലവിലൂളൂൂമൂലൂൂടപൂൂരിയാർൂൂഡാ
മിടനൂൂൂനീളം365.85മീറൂൂറംൂവര
സ്വീതി42.2മീറൂൂറംൂമൂകളിടല

വീതി3.6മീറൂൂറംൂ,ഉയരം53.66
മീറൂൂറൂമാണ.ൂ
ജലാശയതൂൂിനകതൂൂ്പൂതി

യതായിനിർൂൂമികൂൂൂവാൻൂൂഉവദൂൂ
ശികൂൂൂനൂൂഡാംഭിതൂൂിയൂടെനീ
ളംഗൂഗിളൂൂമാപൂൂ്അനൂസരിചൂൂ്
ഏകവദശം500മീറൂൂർൂൂനീളവംൂ
50മീറൂൂർൂൂഉയരവംൂവരസ്വീതി
255മീറൂൂറംൂവോപൂൂിടലവീതി15
മീറൂൂറൂമാണ.ൂഇതനൂസരിചൂ്ൂഒരൂ
മീറൂൂർൂൂനീളതൂൂിൽൂൂഡാം ഭിതൂൂി
നിർൂൂമിക്ൂൂൂനൂൂതിനൂഏകവദശം
3450കയൂൂരികൂമീറൂൂർൂൂപാറമാ
നതൂമാണൂആവശയൂം. മറൂൂ് വോ
ൺൂൂനകൂീറൂൂ്ഡാമൂകളൂൂനിർൂൂമികൂൂൂ
നൂൂതൂവോടല സിമനൂൂ്ൂ, കമൂൂി
എനൂൂിവ ആവശയൂമിലൂൂ. അതി
നാൽൂൂ സർൂൂകൂൂാരിടനൂൂൂ തടനൂൂ
പാറലഭയൂമായ നപൂവദശങൂൂളംൂ,
ടമഷിനറി സൂൂാപികൂൂൂവാൻൂൂ
അനൂവോജയൂമായ സൂൂലവംൂ
അനൂരനൂൂടചലവൂകളംൂമാ
നതൂമാണൂവരാവൂനൂൂടതനൂൂൂംത
കൂൂചൂൂൻപറഞൂൂൂ.

അണസ്ക്ട്്്െള്ംപാലങ്്ള്ംനിർമിക്്ാൻന്തന
ൊയ്ക്തിെവിദ്യയ്മായിര്െഷർബിെിനസ്ൊരൻ

തങ്്ച്്ൻ്്ശോട്്ത്്ിൽ്്

ടോചൂൂി:നിരാനശൂയരായിടതരൂ
വിൽകഴിയൂനൂൂനൂറൂകണകൂൂി
നൂ ആളകൂൂാർകൂൂൂ ഭകൂൂണ
വംൂസാതൂൂൂവനവംൂനലകൂിവരൂ
നൂൂടസഹിവോൻഈടൂൂൂശാല
യകൂൂ്ൂടനൂോഫ.ടക.വി.വോമസ്
വിദയൂാധനംനെൂസൂ്ൂൂൂപതിനായിരം
രൂപയൂടെഅെിയതൂൂിരസാമൂൂ
തൂൂികസഹായംനലകൂി.ടോ
വിഡൂവയൂാപനനിയനതൂൂൂണങൂൂ
ളകർകൂൂശമായതിനാൽടസ
ഹിവോൻഈടൂൂൂശാല സൗജ
നയൂമായിവിതരണംടചയൂൂൂനൂൂ

ടോതിവചൂൂറിനൂ ആവശയൂകൂൂാ
വരറിയതിനാലാണൂസാമൂൂതൂൂി
കസഹായംനൽകൂനൂൂടതനൂൂ്
വിദയൂാധനംനെൂസൂ്ൂൂൂമാടനജിംഗൂനെൂ
സൂൂൂൂിടനൂോഫ.ടക.വി.വോമസ്പ
റഞൂൂൂ.ഊടൂൂൂശാലയൂടെനപൂവർ
തൂൂനങൂൂളൂമായിഏടറനാളാ
യിടനൂോഫ.ടക.വി.വോമസ്വി
ദയൂാധനംനെൂസൂൂ്ൂൂസഹകരിചൂൂൂവ
രികയാടണനൂൂ് സാമൂൂതൂൂിക
സഹായം സവൂീകരിചൂൂ ടസഹി
വോൻ ഊടൂൂൂശാല നെൂസൂൂൂൂി ജൂ
ഡസൂൺപറഞൂൂൂ.

സെഹിയോൻഊട്്്ശാലയ്ക്്്
െഹായവ്മായി
സ്രൊഫ.സെ.വി.യോമെ്വിദ്യാധനംര്രസ്്്്്

സസഹിശോൻഊട്്്ോലയക്്്്ള്്ധനസഹായംസര്ോഫ.സക.വി.
ശോമസ്കകമാറ്ന്്്.

കഞ്്ാവ്വിൽപനകകപ്ദ്്ത്്ിൽ
ടറയ്ഡ്;നാല്കപരഅറസ്്്്ിൽ
കളമവശരി:രഹസയൂവിവരടതൂൂതൂെർനൂ്ൂകളമവശരിടോലീ
സ്നെതൂൂിയടറയഡൂിൽകഞൂൂാവൂവിൽപനവകനനൂൂൂതൂൂിൽനി
നൂൂൂംരണൂൂ്കിവോകഞൂൂാവൂമായിനാലൂവപർഅറസൂൂൂൂിൽ.ക
ഞൂൂാവൂവിൽപൂൂനകൂൂിടെയാണൂഇവർപിെിയിലായത.ൂബൂധനാ
ഴചൂടവകിവടൂൂടെയാണൂടറയഡൂൂനെതൂൂിയത.ൂമണകൂൂാടൂൂ്മൂ
ഹമൂൂദൂനിയാസിടനൂൂൂവാെകമൂറിയിൽതാമസികൂൂൂനൂൂമലപൂൂൂ
റംസവൂവദശികളായകാലികൂൂറൂൂ്യൂണിവവഴസൂിറൂൂിസവോവരം
വീടൂൂിൽനൗഫൽ(30),ടോനൂൂാനികാഞൂൂിരമൂകൂ്ൂകീഴകൂൂൂൂള
തൂൂിൽവീടൂൂിൽവിവോദൂ(25),കഞൂൂാവൂവാങൂൂാടനതൂൂിയവച
ർതൂൂലസവൂവദശികളായപൂതൂൂൻപൂരകൂൂൽടഷവോൻ,ത
ണൂൂാവശരിശയൂാംഎനൂൂിവടരയാണൂകളമവശരിഎസഎ്ചൂ്ൂഒപി.
ആർ.സവതൂൂഷിടനൂൂൂവനതൂതവൂതൂൂിലൂളൂൂസംഘംഅറസൂ്ൂൂൂടച
യതൂത.ൂ
മൂറിയിൽനിനൂൂ്രണൂൂ്ഇലവനൂരൂൂണികൂൂ്തൂലാസ,്50നഗൂാം

ടോതികളാകൂൂിയകഞൂൂാവ,ൂകൂൊടതഒളിപൂൂിചൂൂനിലയിലൂളൂൂ
കഞൂൂാവൂപാകൂൂറൂ്ൂഎനൂൂിവയംൂപിെികൂെി.മൂറിയിൽവിൽപന
യംൂപൂകവലികൂൂാടനതൂൂൂനൂൂവർകൂൂൂളൂൂ സൗകരയൂവംൂ ഒരൂ
കൂൂിയിരൂനൂൂൂ.കൺവനൂോളറംൂടവഹികൂൂിളിനൂലഭിചൂൂരഹസയൂ
വിവരടതൂൂതൂെർനൂൂ്സൂൂലടതൂൂതൂൂിയകൺവനൂോളറംൂടവ
ഹികൂൂിൽസബൂഇൻസ്ടപകറൂൂൂർഇനൂൂൂചൂഡൻ,സിപിഒമാരാ
യജിവോരതീഷ,്കളമവശരിസബൂഇൻസ്ടപകറൂൂൂർമാരായ
ഏലിയാസ്വോർജ,ൂനപൂസാദൂഎനൂൂിവരൂടെവനതൂതവൂതൂൂിൽ
എസ്സിപിഒരിന,ൂസിപിഒമാരായമിഥൂൻരാബ,ൂസൽവോ
ൻ,മവഹഷ,്നശൂീജിതൂൂ്എനൂൂിവരൂടെവനതൂതവൂതൂൂിടലതൂൂിയ
കളമവശരിവോലീസംൂവചർനൂൂാണൂനപൂതികളവാെകകൂ്ൂതാമ
സിചൂൂിരൂനൂൂവീടൂൂിൽനിനൂൂൂംകഞൂൂാവൂകടണൂൂടൂതൂൂത.ൂ
നൗഫൽഗളഫിൽവോലിടചയതൂിരൂനൂൂവപൂൂളപരിചയ

ടപൂൂടൂൂതമിഴൂനാടൂസവൂവദശിയാണൂഇവർകൂ്ൂകഞൂൂാവൂഎതൂൂിചൂൂൂ
നൽകിയിരൂനൂൂത.ൂഎറണാകൂളംജിലൂൂയിൽവിവിധവോലിക
ളടചയതൂിരൂനൂൂവിവോദിടനൂൂൂഎറണാകൂളതൂൂൂളൂൂപരിചയ
ങൂൂളഉപവോഗടപൂൂടൂതൂൂിയാണൂഇവർകഞൂൂാവൂവിൽപൂൂനന
െതൂൂിയിരൂനൂൂത.ൂഓൺടലനിലൂടെനൗഫലൂമായിപരിചയ
ടപൂൂടൂൂ് കഞൂൂാവൂ വാങൂൂാടനതൂൂിയതായിരൂനൂൂൂ ടഷവോ
നംൂ,ശയൂാമംൂ.

കഞ്്ാവ്മായികളമശേരിശോലീസ്പിടിക്ടിയനൗഫൽ,
വിശോദ്എന്്ിവർ.

മരട്നഗരസഭയിൽടസപ്കട്്റിരാജ്,
ജനപ്പതിനിധികളകോക്്്ക്ത്്ി
സാംസൺഅറക്്ൽ
മരട:ൂനഗരസഭയിൽനാ
ളൂകളായിഉവദൂോഗസൂൂഭ
രണം നിലനിൽകൂൂൂനൂൂ
തായിപരാതി.ജനനപൂതി
നിധികളായകൗൺസി
ലർമാർകൂൂൂവോലംൂവി
ലകൽപൂൂികൂൂാടതയൂളൂൂ
ഉവദൂോഗസൂൂ ഭരണമാ
ണൂ നാളൂകളായി നെ
കൂൂൂനൂൂത.ൂമരെിടലഫൂൂാറൂൂ്
വിഷയവൂമായി രനൂൂ
ടപൂൂടൂ്ൂഇതൂമറനീകൂൂിപൂ
റതൂൂ് വനൂൂവോടെ വീ
ണൂൂൂംവിവാദംആളികൂൂ
തൂൂൂകയാണ.ൂമരെിടല
ഫൂൂാറൂൂ്ടോളികൂൂൂവപൂൂള
സമീപവാസികള താമ
സികൂൂൂനൂൂവീടൂകളകൂൂൂ
ണൂൂായനഷൂൂങൂൂളകൂൂ്ഇ
ൻഷൂറൻസ് പരിരകൂൂ
നൽകാടമനൂൂൂമൂളൂൂനഗ
രസഭഅധികൂതരൂടെഉ
റപൂൂിലാണൂ പരിസരവാ
സികളഅനൂ്ൂസമരങൂൂളഅവസാനിപൂൂിചൂൂത.ൂഎനൂൂാൽസമീ
പം താമസികൂൂൂനൂൂവരൂടെ ടകടൂൂിെങൂൂളകൂൂ് യാടോരൂ വിധ
തൂൂിലൂമൂളൂൂവകടൂപാടൂകളസംഭവിചൂൂിടലൂൂനൂൂൂകാണിചൂൂൂനഗ
രസഭടസനകൂടൂൂറിസർകൂൂാരിനൂകതൂൂ്ടോടൂതൂൂതൂവിനയാ
യി.ഇകൂൂാരയൂതൂൂിൽനഗരസഭകൗൺസിലർമാർതടനൂൂടസ
നകൂടൂൂറിടകൂൂതിടരരംഗതൂ്ൂവനൂൂിരികൂൂൂകയാണൂ.
ടനടൂൂൂരിടലഫൂൂാറൂൂ്ടോളിചൂൂവപൂൂളസമീപവാസികളകൂൂൂം

കായലിൽമതൂൂൂയകൂടൂകൂഷിനെതൂൂിയിരൂനൂൂസംഘതൂൂിനംൂ
നൽകാടമവനൂൂറൂൂഇൻഷവൂർപരിരകൂൂയകൂൂൂ്വവണൂൂിദിവസങൂൂ
വോളംഓഫീസൂകളകയറിയിറങൂൂിടയകൂൂിലംൂഫലമിലൂൂാതായ
വോടെനഗരസഭകൗൺസിൽഅെിയതൂൂിരവോഗംവചർനൂൂൂ
നഷൂൂപരിഹാരംനൽകണടമനൂൂ്തീരൂമാനടമടൂതൂൂൂടസനകൂടൂൂ
റിടയചൂമതലടപൂൂടൂതൂൂിയിരൂനൂൂൂ.ടോളിചൂൂഫൂൂാറൂൂിടനൂൂൂകായലി
ൽവീണഅവശിഷൂൂംമാറൂൂിടയനൂൂൂംആർകൂൂൂംഒരൂകൂഴപൂൂവൂമി
ടലൂൂനൂൂൂസർകൂൂാരിടനടതറൂൂിദൂൂരിപൂൂിചൂൂൂടോണൂൂൂളൂൂവരഖകള
ഹാജരാകൂൂിയതൂതിരൂതൂൂണടമനൂൂാവശയൂടപൂൂടൂ്ൂരാനഷൂൂൂീയവഭദയൂ
മവനൂയകൗൺസിലർമാർടസനകൂടൂൂറിടകൂൂതിടരരംഗതൂ്ൂവനൂൂി
ടൂൂൂണൂ്ൂ.

നടപടിവേണം:
സിപിഐ
മരട:ൂ മരെിടലഅനധികൂ
തഫൂൂാറൂൂൂകള ടോളിചൂൂൂമാ
റൂൂിയവപൂൂളപരിസരവാസി
കളകൂൂൂണൂൂായ നാശനഷൂൂ
ങൂൂളപരിഹരികൂൂണടമനൂ്ൂ
മരടൂ മൂനിസിപൂൂൽ കൗൺ
സിൽഏകകണഠൂമായിഎ
ടൂതൂൂതീരൂമാനതൂൂിടനതി
ടരസർകൂൂാരിടനടതറൂൂിദൂൂ
രിപൂൂികൂൂൂനൂൂവിധതൂൂിൽറി
വപൂൂർടൂൂൂടോടൂതൂൂമരടൂമൂ
നിസിപൂൂൽ ടസനകൂടൂൂറിടകൂൂ
തിടരവകൂപൂൂൂതലനെപെി
സവൂീകരികൂൂണടമനൂ്ൂസിപി
ഐമരടൂവോകൂൂൽകമൂൂറൂൂി
ആവശയൂടപൂൂടൂൂൂ.

ബിനാകോളനിയിൽപച്്ക്്റി
കിറ്്്കളവിതരണംടചയ്ത്
കൂതൂൂാടൂൂൂകൂളം:വകരളനഗൂാമശകൂൂിയൂടെഭാഗമായകൂതൂൂാടൂൂൂ
കൂളംജയഹൂിനൂ്ൂമൂവനൂൂറൂൂവവദിയൂടെയംൂവർണിഭകലാസാം
സക്ാരികപഠനവകനനൂൂൂതൂൂിടനൂൂൂയംൂസംയൂകൂൂആഭിമൂഖയൂതൂൂി
ൽമഴടകൂൂടൂതിദൂരിതാശവൂാസനപൂവർതൂൂനങൂൂളൂടെഭാഗമായി
വോരകൂൂൂഴിരീനാവോളനിയിൽതാമസികൂൂൂനൂൂകൂടംൂരങൂൂ
ളകൂൂ്പചൂൂകൂൂറികിറൂൂൂകളവിതരണംടചയതൂ.ൂജയഹൂിനൂൂ്മൂ
വനൂൂറൂൂവവദിയൂടെജനറൽകൺവീനറംൂസമാജവാദിജനപരി
ഷതൂ്ൂസംസൂൂാനനപൂസിഡനൂൂൂൂമായഎരിവോൺവൻനിലം
വിതരവോദഘൂാെനംനിർവൂൂഹിചൂൂൂ.കൂതൂൂാടൂൂൂകൂളംനഗരസ
ഭാകൗൺസിലർഏ.എസ്രാജൻഅധയൂകൂൂനായിരൂനൂൂൂ.

കോഷണക്ക്സിൽ
അറസ്്്്ിൽ

അകൂൂമാലി:വവങൂൂൂരിൽകെ
കൂതൂൂിതൂൂൂറനൂൂ്വോഷണം
;രണൂൂൂവപർപിെിയിൽ.തിരൂ
വനതൂൂപൂരംസവൂവദശിരി
ജൂരാജൂ(51)
വോതമംഗലം ടനലൂൂികൂൂൂഴി
ആലകൂൂൂെിവീടൂൂിൽരാലകൂ
ഷണ്ൻ(48)എനൂൂിവരാണൂ
അകൂൂമാലി വോലീസിടനൂൂൂ
പിെിയിലയത.ൂപൂലർടചൂൂര
ണൂൂൂമണിവോടെകെയൂടെ
ഷടൂൂർതകർതൂൂ് വോഷണം
നെതൂൂാനൂളൂൂ നശൂമതൂൂിനി
ടെയാണൂഇരൂവരംൂപിെിയി
ലായത.ൂവോഷണനശൂമംനശൂ
ദൂൂയിൽ ടപടൂൂ് സമീപതൂൂൂ
താമസികൂൂൂകയായിരൂനൂൂ
കെയൂെമ  അയൽകൂൂാടര
യംൂവോലീസിടനയംൂവിവ
രം അറിയികൂൂൂകയായിരൂ
നൂൂൂ.മാസങൂൂളായി നപൂവദശ
തൂ്ൂവോഷണങൂൂളപതിവാ
യിരൂനൂൂൂ.

ടടലിവിഷന്്
നൽകി

മൂളനൂൂൂരൂതൂൂി:എെയകൂൂൂാടൂൂൂ
വയൽയൂപിസ്കൂൂൂളഓ
ൺടലൻപഠനസൗകരയൂ
മിലൂൂാതൂൂ വിദയൂാർഥികൂൂ്യൂ
ടകയിടല നപൂവാസികളായ
സിൽവിവോമസ്വോർജംൂ
സൂഹൂതൂൂൂകൂൂളംൂ സവ്ോ
ൺസർടചയതൂെിവി.മൂൻ
വലൂൂകൂ്ൂപഞൂൂായതൂ്ൂനപൂസി
ഡനൂൂ്ൂെി.എൻ.വിജയകൂമാർ
വിതരണംടചയതൂ.ൂസക്ൂൂൂ
ളമാടനജർവർഗീസ്ടക.
അമൂൂാെൻഅധയൂകൂൂനായി.
വിജൂടമലാെിയിൽ,നശൂീജി
തൂപാഴൂർവോളി.വി.വർഗൂൂീ
സ.്വോരി വോള ,സക്ൂ
ളടഹഡമൂിസന്െൂസ്സരിത
മാതയൂൂ ,സൂസൻവർഗീസ്
എനൂൂിവർനപൂസംഗിചൂൂൂ.

പ്ര്്വവിദ്യാര്്ഥികള്്
ടിവിനൽ്്കി

ടവപൂൂിൻൂൂ:ടചറായിരാമവ
ർൂൂമയൂണിയൻൂൂടഹസ്കൂ
ളിടല 2002 എസഎ്സഎ്
ൽൂൂസിരാചൂൂ്മൂനൂൂ്ടെലിവി
ഷൻൂൂസംഭാവനനൽകി.നപൂ
ഥമഅധയൂാപികടക.രി.ഷീ
ര, അധയൂാപകൻൂൂ ദീപക,ൂ
പൂർൂൂവ വിദയൂാർൂൂഥികളായ
ആൽൂൂവിൻൂൂവോർൂൂജ,ൂഅമൂൂാ
െി രാവജനനൂൂൂൻൂൂ,അവജഷ്കൂ
മാർൂൂരാബ,ൂസംജതൂ്ൂ,വോ
രിൻൂൂ,നശൂീവോൻൂൂതൂെങൂൂിയ
വർൂൂപടകൂൂടൂതൂൂൂ.

പരിസ്്ിതിസംരക്്ണ
ദൗത്യകസന

ടോചൂൂി:കരിപൂൂൂർവിമാനദൂ
രതൂൂതൂൂിലംൂമൂനൂൂാർരാജമ
ലയിലൂണൂൂായനപൂകൂതിദൂര
തൂൂതൂൂിലംൂമരിചൂൂവർകൂൂ്പ
രിസൂൂിതി സംരകൂൂണ ദൗ
തയൂവസനആദരാജൂൂലിക
ളഅർപൂൂിചൂൂൂ.മരിചൂൂവരൂടെ
കൂടംൂരങൂൂളകൂൂൂം പരി
വകൂൂറൂൂവർകൂൂൂംഅെിയതൂൂിര
മായിധനസഹായവംൂവോ
ലിയംൂനൽകണടമനൂൂൂസം
സൂൂാന ജനറൽ ടസടനൂകടൂൂ
റി  വിജീഷ് ടനടൂനമൂൂൂകൂൂാടൂ
അവശയൂടപൂൂടൂൂൂ.

വവദ്യ്തി
മ്ടങ്്്ം

പറവൂർ:ഇനൂ്ൂരാവിടല8മൂ
തൽഉചൂൂകൂ്ൂവടരപൂലൂൂംകൂ
ളം,ചിനതൂാഞജൂലി,ടകഎ
സ്ആർെിസി,അംവരദകൂ
ർപാർകൂ്ൂ,കനാൽവോഡൂ,
മാകസൂ്നയൂൂവോർകൂൂ്നെൂാൻ
സവ്ോർമർഎനൂൂീഭാഗങൂൂ
ളിൽടവദയൂൂതിമൂെങൂൂൂം.

പ്പതികോധ
മര്ന്്്

മരട:ൂടോപൂൂാണൂൂിവശരിവോ
ഡൂ ടറസിഡൻസ്അവോ
സിവയഷടനൂൂൂ ആഭിമൂഖയൂ
തൂൂിൽഎലൂൂാകൂടംൂരാംഗ
ങൂൂളകൂൂൂം വോമിവോ നപൂ
തിവോധമരൂനൂൂ്വിതരണം
ടചയതൂ.ൂകൗൺസിലർരി
നൂൂൂനപൂശാതൂ്ൂഉദഘൂാെനംടച
യതൂ.ൂ അവോസിവയഷൻ
നപൂസിഡനൂൂ്ൂപി.ജി.വോമസ,്
ടസനകൂടൂൂറിആർ.അനിൽ,നെൂ
ഷറർ പി.ടജ.അഗസൂൂൂൂിൻ
,ടകഡി.വോസഫൂ,അനീഷ്
നായർവനതൂതയൂംനൽകി.

മൂവാറൂൂൂപൂഴ:ആവോലിപഞൂൂാ
യതൂൂിൽ നവീകരണം പൂർ
തൂൂിയാകൂൂിയആനികൂൂാടൂചി
റയൂടെഉദഘൂാെനം മനതൂൂൂിവി.
എസ.്സൂനിൽകൂമാർ വീഡി
വോ വോൺഫറൻസിലൂടെ
നിർവഹിചൂൂൂ. എൽവോഎനരൂ
ഹാംഎംഎൽഎഅധയൂകൂൂത
വഹിചൂൂൂ.പഞൂൂായതൂ്ൂനപൂസിഡ
നൂൂ്ൂ വോർഡി.എൻ.വർഗീസ്
സവൂാഗതംപറഞൂൂൂ.വകരളലാ
ൻഡൂ ഡവലപടൂമനൂൂ്ൂ വോർപൂൂ
വറഷൻടചയർമാൻപി.വി.സ
തയൂവനശൻ,ജിലൂൂാപഞൂൂായതൂ്ൂ
നപൂസിഡനൂൂ്ൂ വോളി കൂരയൂാ
വകൂൂസ്തൂെങൂൂിയവർപടകൂൂടൂ
തൂൂൂ.
ആനികൂൂാടൂചിറയൂടെനവീ

കരണതൂൂിനായി 2.28 വോെി
രൂപയാണൂ ടചലവഴിചൂൂത.ൂ ന
രാർൂൂഡൂനൽൂൂകിയഫണൂൂാണി
ത.ൂഏകൂൂവോളംവരൂനൂൂആനി
കൂൂാടൂചിറയൂടെആദയൂഘടൂൂംന
വീകരണ വോലികളാണൂ ഇ
വപൂൂളൂൂ പൂർൂൂതൂൂീയായിയിരി
കൂൂൂനൂൂത.ൂവകരളലാൻൂൂഡൂടഡ
വലപൂടമനൂൂ്ൂ വോർൂൂപൂൂവറഷനാ
ണൂനവീകരണവോലികളൂൂനെ
പൂൂാകൂൂിയത.ൂ
ചിറയിവലയകൂൂൂ് ഇറങൂൂൂനൂൂ

തിനായി കിഴകൂൂൂഭാഗതൂൂ് വീ
തിവയറിയ റാമൂൂ് നിർൂൂമിചൂൂിടൂൂൂ
ണൂൂ്. നാലൂ വശങൂൂളിലംൂ ചിറ
യിലിറങൂൂൂനൂൂതിനായി നെകൂൂ

ലൂൂൂകളംൂ സജൂൂീകരിചൂൂിടൂൂൂണൂൂ്.
നിറഞൂൂൂകിെനൂൂആനഫൂികൂൂൻൂൂ
പായലംൂടചളിയംൂവോരിനീ
കൂൂിയവശഷംചിറയൂടെമൂനൂൂ്
വശങൂൂളംൂ കരികൂൂലൂൂൂടോണൂൂ്
പാർൂൂശവൂഭിതൂൂിടകടൂൂിരലടപൂൂടൂ
തൂൂി. സംസൂൂാന പാതവോടൂ
വചർൂൂനൂൂൂളൂൂ ഭാഗതൂൂ് വോ
ൺൂൂനകൂീറൂൂ് ടചയതൂ.ൂ ചിറയൂടെ
ചൂറൂൂൂംമൂനൂൂൂമീറൂൂവോളംവീതി
യിൽൂൂ നെപൂൂാത നിർൂൂമിചൂൂൂ. നെ
പൂൂാതയിൽൂൂടെലൂകളൂൂവിരിചൂൂ്
മവോഹരമാകൂൂിയിടൂൂൂണൂൂ്. ചിറ
വോടൂവചർൂൂനൂൂ്ഹാൻൂൂഡൂടറയി
ലൂകളംൂ പിെിപൂൂികൂൂൂം. ചിറയി
ൽൂൂനിനൂൂൂംടവളൂൂംഒഴൂകൂൂികൂൂ
ളയൂനൂൂതിനായിഓവൂനിർൂൂമിചൂൂി
ടൂൂൂണൂൂ്. പായൽൂൂ ശലയൂം കൂറ
യകൂൂൂൂനൂൂതിനായിപായൽൂൂആ
ഹാരമാകൂൂൂനൂൂ ആയിരവൂതൂ
ളം മതൂൂൂയകൂൂൂഞൂൂൂങൂൂടള ചിറ
യിൽൂൂനിവകൂൂപിചൂൂൂ.
രണൂൂാംഘടൂൂതൂൂിൽൂൂജിലൂൂാപ

ഞൂൂായതൂ്ൂഫണൂൂൂംഎംഎൽൂൂഎ
ഫണൂൂൂം ഉപവോഗിചൂൂ്ഔഷധ
സവസൂയാദയൂാനവംൂ,വിവോദസ
ഞൂൂാരവകൂപൂൂൂമായിസഹകരി
ചൂൂ്വോടൂൂിങൂൂൂമാണൂവിഭാവനം
ടചയതൂിരികൂൂൂനൂൂത.ൂചിറയൂടെ
സൗനൂൂരയൂവതകൂൂൂരണതൂൂിനാ
യിആവോലിപഞൂൂായതൂ്ൂഅ
ഞൂൂൂലകൂൂംരൂപഅനൂവദിചൂൂി
ടൂൂൂണൂൂനൂൂൂം വാർൂൂഡൂ ടമംരർൂൂ
എം.ടക.അജിപറഞൂൂൂ.

ആനിക്്ാട്ചിറയിൽ2.28കോടി
ര്പയ്ടടനവീകരണം



തിരുവനനുുപുരം.com13 TVM2020ഓൈസു്ുുു14വവളുുി

Edited, Printed and Published by K.S. Sasikumar, Director, on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd. Editorial Team: R. Gopikrishnan (Chief Editor), E. Rudran Warrier (Executive Editor),Vol 13, Issue No. 230 RNI No. KERMAL/ 2009/ 31363 Printed at M/S St. Joseph's press, PB NO. 416, Cotten Hill, Vazuthacaud, Thiruvananthapuram- 695014, 
Phone No: 0471- 2573388 and published from Vaartha News Network Pvt.Ltd, TC 25/3443, Valli Villa, UR-10, Uppalam Road, Thiruvananthapuram - 695001, Ph: 0471-2573388, 2573399.

തിരുവനനുുപുരം:ോനസികാ
സവുാസുുുയതുുിനു വേഡികുുൽ
കോകളജുആശുപഷതുിയിൽചി
കിതുുയവുകുുതുുിയകോൈിസു
രകുുാജീവനകുുാരവനബലഷപു
കോൈതുുിലുവടകീഴവുപുുടുതുുി
ഇറങുുികപുുയകോൈിവയവീടുുി
ൽനിനുുുംകവണുുതുുി.വോലീ
സ്നടതുുിയഅകനുവഷണതുുി
ൽഇയാവളവീടുുിൽനിനുുുംക
വണുുതുുി.േരയുനാടുസവുകദശിയാ
യ32കാരനാണുആശുപഷതുി
യിൽനിനുുുംകടനുുത.ുഇയാളു
വട വോവിഡു പരികോധനാ
െലംകോസിറുുീവാവണനുുുക
വണുുതുുിയിരുനുുു. വയുാഴാഴചു
പുലർവചുു ഒനുുരകോവടയായി

രുനുുുസംഭവം.കവണുുയവുേു്ുു
കൊണിൽനിനുുുളുുകോൈിക
ൾകുുായിപുതുതായിതുടങുുി
യചികിതുുാകകഷദുുുതുുിലാണു
സംഭവം. ഭാരയുയവുുകുപുുംആ
ശുപഷതുിയിവലതുുിയ കോൈി
വയ ോനസിക കോൈവിദഗധു
ൻപരികോധിചുുകശഷംവാർ
ഡികലയകുുുു ോറുുുനുുതിനിവട
യാണുഇയാൾകടനുുുകളഞുു
ത.ുആശുപഷതുിസുഷപുണു്ുകോ
എം.എസ.് ഷർമുുദു നൽകിയ
പരാതിവയതുടർനു്ുവേഡികുു
ൽകോകളജുവോലീസ്നടതുുി
യ അകനുവഷണതുുിൽ ഇയാ
വളവീടുുിൽനിനുുുംകവണുുതുുു
കയായിരുനുുു.

സ്രക്്ാജീവനക്്ാരതനകീഴ്തപ്്ട്ത്്ി
മങ്്്ിയകോഗിതയകതണ്്ത്്ി

വകാടുുാരകുുര:വകാടുുാരകുുരയി
വലവയുാപാരികവളബുദുുിമുടുുി
കുുുനുു നടപടകളിൽ നിനുുും
അധികുതർ പിൻതിരിയണ
വേനുു് കകരള വയുാപാരി വയുവ
സായിഏകോപനസേിതിഭാ
രവാഹികൾവാർതുുാസകമുു
ളനതുുിൽആവശയുവപുുടുുു.വയുാ
പാരികളംുജീവനകുുാരംുകട
തുറകുുാവനതുുുകപുുഴംുവപാ
ലീസ് തടയുനുുസുുിതിവികശ
ഷോണ.ുടൗണിൽകോർപാർ
കുുിംഗു ഏരിയ കവണുുതിലംു
അധികമുവണുുങുുിലംു പാർ
കുുിംൈിനുസുുലേിലുു.കടയിൽ
നിനുുുംസാധനങുുൾവാങുുാ
നായിവാഹനംനിർതുുിയാലു
ടൻ വപാലീസ്സുുുുികുുർ ഒടുുിചുു്
വപറുുിഅടിയകുുുുനുുതുപതിവാ
ണ.ുവകാവിഡുകോൈംപടർനുു
കൊവട പടുുണതുുിൽ വിവിധ
ആവശയുങുുൾകുുായി എതുുു
നുുവരുവടഎണുുംകുറവാണ.ു
വയുാപാരവതുുയംു ഇതു കാരയു

ോയിബാധിചുുു.ഇതിനിടയിലാ
ണുവപാലീസിവുുുപീഡനവംു.
ഇരുപതിലധികം വയുാപാര
സുുാപനങുുൾ അടുതുുിവട
അടചുുുപുടുുി. ബാകുുിയുളുുവ
രംു വലിയ ഷപുതിസനുുിവയ
കനരിടുകയാണ.ുഓണംഅടു
കുുുകുപുഴംുഅധികുതർവയുാ
പാരികളുവട ദുരിതം േനസി
ലാകുുിയിവലുുങുുിൽഅതുവലി
യബുദുുിമുടുുായി ോറംു. വയുാ
പാരികളുവടഅഭിഷപുായംകുടി
ോനിചുു്പാർകുുിംഗുഏരിയാക
ൾ തിരിചുു് പരിഹാരം കവണുു
തുുണവേനുു്കകരളവയുാപാരി
വയുവസായിഏകോപനസേി
തിആവശയുവപുുടുുു കോൈതുുി
ൽഷപുസിഡു്ുുഎംഷാഹുദീൻ,
വർകുുിങു ഷപുസിഡുു്ു സി.എ
സ.്കോഹൻദാസ,്ഗവ.സാമു
വൽകുടുുി, വക.വക.അലകസുാ
ണുുർ,വറജിനിസ,ദുർൈകോ
പാലകുഷണ്ൻതുടങുുിയവർ
കോൈതുുിൽപവങുുടുതുുു.

വൊ ട്്ാ ര ക്് ര യി വെ 
െയ്ാ പാ രി ക ൾ ദ ്രി ത ത്്ി ൽ

‘ഇംഗ്്ീഷ്ഇന്്്യൻ്്കല്്
ഫാക്്റിത്റന്്്
പപ്വർത്്ിക്്ണം’
വോലുും: ഇംഗുുീഷ്ഇനുുുയൻുു കകുു 
ൊകുുറി തുറനുു് ഷപുവർുുതുുികുുാ
നംുനിയേവിരുദുുോയിൊകുുറി
അടചുുുപുടുുിയോകനജവുേുുുിവന
തിവരശകുുോയനിേയനടപടി
സവുീകരികുുാനംുവൊഴിൽുുവകു
പുു്േഷനുുുിഇടവപടണവേനുു്യുടി
യുസി സംസുുാന ഷപുസിഡുു്ു
ബാബുദിവാകരൻുുആവശയുവപുു
ടുുു.ഇംഗുുീഷ്ഇനുുുയൻുുകകുുൊകുുറി
തുറനുു് ഷപുവർുുതുുികുുുക, കോ
ണസ്വിതരണംവചയുുുക,ശമുു
ളംകുടിശികതീരതുു്നൽുുകുക,
റെറണുും നടതുുുക തുടങുുിയ
ആവശയുങുുൾുുഉനുുയിചുു്കമുുനി
പടികുുൽുു വോവിഡു കഷുോകടുു
കുകുൾുുോനദണുുംപാലിചുു്ഇം
ഗുുീഷ്ഇനുുുയൻുു കകുു ൊകുുറിഎം
കലുുയീസ്യുണിയൻുു (യുടിയു
സി)ആരംഭിചുുഅനിശുുിതകാല
സതയുാഷൈുഹംഉതഘുാടനംവചയുുു
കയായിരുനുുുബാബുദിവാകര
ൻുു.യുണിയൻുുവർുുകുുിംഗുഷപുസി
ഡുു്ു,അഡവു: വക.ജി.സുകരഷ്
ബാബ,ുയ.ുടി.യ.ുസിസംസുുാന
ഗവസ് ഷപുസിഡുു്ുവക. ജയകു
ോർുു,യ.ുടി.യ.ുസിജിലുുാഷപുസിഡ
ു്ുുഎം.കോൾുു,യുണിയൻുുജന
റൽുുവസഷകുടുുറിസി. രാകജഷദുുുൻുു,
ഷപുസിഡുു്ു എം.ഷാജഹാൻുു എ
നുുിവർുുസംസാരിചുുു.സുധി.വക.
ഷപുസാദ,ു ദിലീപു കുോർുു എനുുീ
കനതാകുുളാണുകമുുനിപടികുു
ൽുുസതയുാഷൈുഹംആരംഭിചുുതു
സി.ഐ.ടി.യ,ു ഐ.എൻുു.ടി.യ,ു
ബി.എം.എസ്എനുുീമുനുു്സം
ഘടനകളിവല കനതാകുുൾുു പര
സപ്രംസഹകരിചു്ുസംയുകുുോ
യി വൊഴിലാളികവള വഞുുികുുു
കയാണ.ു

ഓ ണ ക്്ി റ്്് െി ത ര ണം ആ രം ഭി ച്്്
തിരുവനനുുപുരം: ഓണതുുി
കോടനുബനുുിചുു് സർകുുാർ
നൽകുനുുസൗജനയുഭകുുുയകുുി
റുു്വിതരണതുുിവുുുവർകുുല
താലുകുുുതലഉദഘുാടനംവി.
കോയുഎംഎൽഎനിർവഹി
ചുുു.അഞുുുറുരുപകോളംവി
ലവരുനുു11ഇനംപലവയുഞജു
നങുുൾഉൾവപുുടുനുുതാണുകി
റുു്.ആദയുഘടുുതുുിൽതാലുകുുി
വല714എ.എ.ഗവകാർഡുട
േകൾകുു് കിറുുു ലഭികുുും. സ
ഗപുുകോയുവടകനതുതവുതുുി
ൽവിവിധകകഷദുുുങുുളിൽപാ
കുു്വചയുുുനുുകിറുുുകൾകറഷ
ൻകടവഴിയാണുവിതരണം
വചയുുുനുുത.ു പാകുുിങു കകഷദുുു
ങുുളിൽതുുവനുുഗുണനിലവാ
രവംുതുകുുവംുപരികോധിചു്ു
ഉറപുുുവരുതുുും.ജുഗലയിൽ
കറഷൻവാങുുിയഅകതകട
യിൽനിനുുുതവനുുഗുണകോ
കുുാകുുൾകുു്സൗജനയുഭകുുുയ
കുുിറു്ുലഭികുുും.വർകുുലനൈര

സഭ വചയർകപഴുസൻബിനുുു
ഹരിദാസ,്ഗവസ്വചയർോ

ൻ അനികോ, താലുകുു് സ
ഗപുുഓെീസർരാജീവ,ുഭകുുുയ

വകുപു്ുഉകദുയാൈസുുർതുടങുുി
യവർചടങുുിൽപവങുുടുതുുു.

ഓണബത്്ടന്ബന്്ിച്്്ഉള്്സൗജനയ്ഭക്്്യക്്ിറ്്്വർക്്ലതാല്ക്്്തലത്്ില്ള്്വിതരണം
ഉദഘ്ാടനംഅഡവ്.വിബോയ്എംഎൽഎനിർവഹിക്്്ന്്്.

വിദയ്ാർ്്ത്്ികൾ്്ക്്ായി
മത്്രം
തിരുവനനുുപുരം:ോലിനയുംത
രംതിരിചുു് സംസ്കരികകുുണുു
തിവുുു ആവശയുകത സംബ
നുുിചുു്സ്കുൾുുവിദയുാർുുതുുിക
ൾുുകുുായിജിലുുാശുചിതവുേിഷ
ൻുുവിവിധേതുുരങുുൾുുസംഘ
ടിപുുികുുുനുുു.ോലിനയുേിലുുാതുു
എവുുു ഷൈുാേം എനുു വിഷയ
തുുിൽുു ഉപനയുാസ േതുുരവംു
വപയിുുുിങു   േതുുരവുോണു
സംഘടിപുുികുുുനുുത.ു പവങുുടു
കുുാൻുുതാതപുരയുമുളുുവർുുഓൈ
സു്ുുു14രാവിവല11േണികുുുമു
ൻുുപുtsctrivandrum@yahoo.co.in
എനുുഇവേയിൽുുവിലാസതുുി
കോ 9562687114 എനുു വോ
ഗബൽനമുുരികോഅവരവ
രുവടസുടുുികൾുുഅയകുുണം.
ഒപുുംസ്കുളിവുുുകപര,ുപവങുു
ടുകുുുനുുവിദയുാർുുതുുിയുവടകപ
ര,ുകുുാസ്എനുുിവസവുനുുംക
ഗയയുകുുരതുുിൽുു കരഖവപുുടു
തുുിഅയകുുണം.കുടുതൽുുവി
വരങുുൾുുകുു്ജിലുുാശുചിതവുേി
ഷൻുുഓെീസുോയിബനുുവപുു
ടുക.

തമഡിക്്ൽഎൻപെ്ൻെ്
പരിശീലനം
തിരുവനനുുപുരം: േതുുുയവൊഴി
ലാളികളുവട േകുുൾകുു് െിഷറീ
സ്വകുപു്ുഒരുവർഷവതുുവേഡി
കുുൽ എൻഷടുൻസ് പരിശീലനം
നൽകുനുുു.ഹയർവസകുുുുുറി/
വൊകകുുഷണൽ ഹയർവസകുു
ുുുറിതലതുുിൽെിസികുസ,്വക
േിസഷ്ടുി,ബകോളജിവിഷയങുുൾ
കു്ു85ശതോനംോർകകുുവടവി
ജയിചുുകൊമുൻവർഷവതുുനീറുു്
പരീകുുയിൽ40ശതോനംോർ
കു്ുലഭിചുുകൊആയവിദയുാർതുുി
കൾകു്ുഅകപകുുികുുാം.വിദയുാർ
തുുികളുവട രകുുകർതുുാവു േ
തുുുയവൊഴിലാളി കകുുേനിധി
കോർഡിൽരജിസുുുുർവചയതുിരി
കുുണം.കുടുതൽവിവരങുുൾകു്ു
0471-2450773അവസാനതീയ
തിഓൈസു്ുുു17.

പുനലുർ:സംസുുാനവതുുേലകോരകേഖലകവളബനുുിപുുിചു്ുനി
ർുുോണംനടനുുുവോണുുിരികുുുനുുേലകോരഗഹകവയുവടഇരു
വശങുുളിലംുേരങുുൾുുനടുുുവളർുുതുുുനുുപുതിയപദുുതികു്ുതുട
കുുേിടുകയാണുവനംവകുപു്ു.''തണൽുുവീഥി''എനു്ുകപരിടുുിരികുുു
നുുപദുുതിവോലുുംജിലുുയിവലഅഞുുൽുുകുളതുുുപുുുഴഭാൈതുുാ
ണുആദയുോയിനടപുുാകുുുക.സാമുഹയുവനവതകുരണവിഭാൈം,ത
കദുുശസവുയംഭരണം,വോതുേരാേതു്ുവകുപുുുകളുവടസംയുകുുാ
ഭിമുഖയുതുുിൽുുനടപുുാകുുുനുുപദുുതിയുവടആദയുഘടുുഉദഘുാടനം
അഞുുൽുുആലകഞുുരിജംഗഷുനിൽുുഇനുുുരാവിവല10നുവനംവ
കുപു്ുേഷനുുുിവക.രാജുനിർുുവഹികുുും.

ബഹകവഹരിതാഭമാക്്ാൻ്്വനംവക്പ്്ിതന്്്
തണൽ്്വീഥിപദ്്തി;ആദയ്ഘട്്ഉദഘ്ാെനംഇന്്്

വിമാനങ്്ൾക്്്ഭീഷണിയായി
മാലിനയ്ക്മ്്ാരം:നഗരസഭക്്്നോട്്ീസ്
തിരുവനനുുപുരം:താഴനുുു്ലാ
ു്ുുവചയുുുനുുവിോനങുുൾകുുും
ഷപുകദശവാസികൾകുുും ഭീഷ
ണിയായി ോറിയ വളുുകുുടവു
എയർകോർടു്ുേതിലികോടുകച
ർനുുുളുുോലിനയുകുമുുാരംവു
തുുിയാകാതുു നൈരസഭവകുു
തിവര സംസുുാന േനുഷയുാവ
കാശകമുുീഷൻകകവസടുതുു്
വസഷകുടുുറികുു്കനടുുീസയചുുു.30
ദിവസതുുിനകം നൈരസഭ

വസഷകുടുുറിഅടിയനുുിരനടപടി
കൾസവുീകരിചുുകശഷംറികപുുർ
ടു്ുസേർപുുികുുണവേനു്ുകമുുീഷ
ൻഅധയുകുുൻജസുുുുിസ്ആുുു
ണി വോേിനികുആവശയുവപുു
ടുുു. പതിനാകറകാൽ േണുുപ
തുുിനുസേീപം,എൻഎസ്ഡി
കപു,ുബംഗുുാകദശു കോഡുതുട
ങുുിയസുുലങുുളിലംുോലിനയും
കുനുുുകുടികിടകുുുനുുുണു്ു.ഇ
വിടങുുളിൽ നുറുകണകുുിനു

കുടംുബങുുളാണുതാേസികുുു
നുുത.ുഇറചുുിയുവടഅവശിടുും
ഭകുുികുുാവനതുുുനുു പരുനുുു
കൾവിോനങുുൾകുു് ഭീഷണി
യായി ോറുനുുുനുുതു പതിവാ
ണു.ോലിനയുംകാരണംഷപുകദശ
തുു് ചികുുുൻഗുനിയ കോലു
ളുു കോൈങുുൾ പടരുനുുുവണുു
നുുും േനുഷയുാവകാശ ഷപുവർ
തുുകനായരാൈംറഹിംസേർ
പുുിചുുപരാതിയിൽപറയുനുുു.

തിരുവനനുുപുരം:വോവിഡു
ഷപുതികോധതുുിനായി നൈര
സഭയുവടയംുസേ്ാർടുു്സിറുുി
യുവടയംുകനതുതവുതുുിൽന
ൈരസഭ വേയിൻഓെീസിൽ
സുുാപിചുുോസ്ക,ുഗുുൗസ,്സാ
നിവറുുസർഎനുുിവലഭയുോവു
നുുവവൻഡിങുു്വേഷീൻകേ
യർ വക.ഷശുീകുോർ ഉദഘുാട
നംവചയതു.ു10രുപകു്ുോസ്
കു്ു,15രുപകു്ുഗുുൗസ,്50രുപ
കുു് സാനിവറുുസർ എനുുിവ
വവൻഡിങുു്വേഷീൻവഴില
ഭയുോവംു.
സുരകുുാഉൽപുുനുുങുുൾല

ഭികുുുനുുതിനായിവേഷിനിൽ
കനരിടുു്പണംനികകുുപികുുാ
വുനുുസൗകരയുതുുിനുപുറവേ
ഗുൈിൾകപവഴികോ,കയുുആ

ർകോഡുസക്ാൻവചയകുൊ
പണം അടയകുുുാവുനുുതാ
ണ.ു
നൈരസഭാ വേയിൻഓെീ

സിനു പുറവേ നൈരതുുിവല
അഞു്ുഷപുധാനകകഷദുുുങുുളിൽ
കുടി കോവിഡു ഷപുതികോധ
തുുിനായുളുുസുരകുുാ ഉൽ
പുുനുുങുുൾലഭയുോവുനുുവവൻ
ഡിങുു്വേഷീനുകൾസുുാപി
കുുുവേനു്ുകേയർപറഞുുു.ന
ൈരസഭസുുിരം സേിതിഅ
ധയുകുുരായ പാളയം രാജ
ൻ,എസ.്പുഷപ്ലത,സേ്ാർടു്ു
സിറുുി സിഇഒ  പി.ബാലകിര
ണ,ജനറൽോകനജർസനു
പുകോപീകുഷണ്,നൈരസഭ
സുഷപുണുുിങു്ുഎഞുുിനീയർഉ
ണുുിഎനുുിവർപവങുുടുതുുു.

നഗരസഭയിൽ മാസക് ്വെ ൻ ഡി ങ്
വമ ഷീ ൻ ഉ ദഘ്ാ ട നം വെ യത്്

വനയുുാറുുിൻകര:എംഎൽഎെണുുിൽനിനുുും10.80ലകുുംരുപ
വചലവിൽ2000ആുുുിജൻകിറുുുകൾകുവടവനയുുാറുുിൻകരജന
റൽആശുപഷതുിയകുുു്ഗകോറി.വോവിഡുകകസുകൾവനയുുാ
റുുിൻകരയിലംുവർധിചുുുവരുനുുസാഹചരയുതുുിൽഷപുതികോധ
ഷപുവർതുുനങുുവളസഹായികുുുനുുതിനുകനരവതുു1000ആുുുി
ജൻകിറുുുകൾഎംഎൽഎെണുുുപകോൈിചുു്നൽകിയിരുനുുു.
വപഡൽഓപുുകററുുഡുസാനിഗറുുസർഡിസവ്പൻസർയുണിറുുു
കൾ വോതുജനങുുൾകുടുതലായിഎതുുുനുുസുുാപനങുുൾ
കുുായിവാങുുിനൽകി.അതിവുുുതുടർചുുയായി2000ആുുുിജൻ
വടസു്ുുുകിറുുുകൾകുവടഇനുുവലഗകോറി.ഇകൊവടആവക3000
വടസുുുുിംഗുകിറുുുകളാണുഎം.എൽ.എെണുു്വഴിനൽകിയത.ുഅ
ണുനശീകരണതുുിനായിസക്ഷുപയറുകളംുഇൻഷെുാവറഡുവതർ
കോേീറുുറുകളംുഅടുതുുആഴചുവിതരണംവചയുുും.വനയുുാറുുിൻ
കരജനറൽആശുപഷതുിയിൽതാലുകു്ുവോവിഡുഷപുതികോധ
തുുിവുുുകോഓർഡികനറുുർകോകുുർജവഹർ,ആർഎംഒഎനുുി
വർകചർനു്ുവക.അൻസലൻഎംഎൽഎയിൽനിനുുുംകിറുുുകൾ
ഏറുുുവാങുുി.

2000ആന്്്ിജൻകിറ്്്കൾബകമാറി

പാറശാല: ഗബകുുി
വലതുുി  വീടുുമുുയുവട
ോല പിടിചുുുപറിചുു ര
ണുു് യുവാകുുവള പാറ
ശാല വോലീസ് അറ
സു്ുുുവചയതു.ുഒറുുകശഖര
േംൈലം വാഴിചുുൽ വി
യുുുകുകുണംബിജുഭവ
നിൽ കിചുുുവവനുു് വി
ളികുുുനുു അനീഷ്
(23),ഒറുുകശഖരേംൈലം
വാഴിചുുൽകപവരകകുുണംകോ
കുലതുുിൽസചുുുവവനുു്വിളി
കുുുനുുഷശുീരാഗു(24).എനുുിവ
രാണുപിടിയിലായത.ുഇനുുവല
ഗവകിടു്ു3.30നുപുുാമുടുുുകുു
ട ,വോറുുായിൽകുുട പളുുികുു്
സേീപം കോഡിൽ വചുു് വൊ
ഗസറുുിയിൽനിനുു്പാൽവാ
ങുുിവനുുകൊടുുതുുുവിളവീടുുി
ൽ ഗശലജ(54) യുവട കഴു
തുുിലണിഞുുിരുനുു അഞുുര
പവൻ തുകുും വരുനുു ോല
ഗബകുുിവലതുുി ഷപുതികൾ
വോടുുിചു്ുകടനുു്കളയുകയായി
രുനുുു.
ഉടവനവോലീസിവനവിവര

േറിയിചുുനാടുുുകാർഷപുതികവള

പിൻതുട
ർവനുുങുുിലംു ഗബകുു് ഉകപ
കുുിചുു്ഷപുതികൾോലയുോയി
ഓടിരകുുവപുുടുകയായിരുനുുു.
തുടർനുു് സുുലവതുുതുുിയ
വോലീസ്ഷപുതികവളപിനുുുടർ
നുുു പിടികുടുകയായിരുനുുു.
വോടുുവചുുടുതുുോലഷപുതികളി
ൽനിനു്ുകവണുുടുതുുു.
പാറശാലഎസഐ്ഷശുീലാ

ൽചഷദുുുകശഖരൻ,'കഷുൈഡുഎ
സ്ഐ കോസ,് എസ്സിപിഒ
അനിൽകുോർ,സിപിഒരഞുുി
തുു്എനുുിവരടങുുുനുുസംഘ
ോണു ഷപുതികവള പിടികുടിയ
ത.ു കോടതിയിൽഹാജരാകുുി
യ ഷപുതികവള റിോൻഡു വച
യതു.ു

ശശ്ീരാഗ് അനീഷ്

ബബക്്ിതലത്്ിവീട്്മ്്യ്തെ
മാലപിെിച്്്പറിച്്രണ്്്യ്വാക്്ൾഅറസ്്്്ിൽ

തിരുവനനുുപുരം: ചവറകു
ടംുബകോടതിയിൽുുകകസുോ
യി ബനുുവപുുടുു് വപണുുകുടുുി
വയ ഗകോറുനുുതിവനതുുി
യ അഭിഭാഷയകുുുും കുടുുി
കുുുംഅമുുയകുുുും േർുുദനകേ
വറുുനുു പരാതിയിൽുു വനിതാ
കമുുിഷൻുുറികപുുർുുടുു്ആവശയു
വപുുടുുു.
കമുുിഷനു ലഭിചുു പരാതി

യിൽുു ചവറ സിഐകോടു ര
ണുുു ദിവസതുുിനുളുുിൽുു റി
കപുുർുുടുു്നൽുുകാൻുുകമുുിഷൻുു
അംൈംഅഡവു.എം.എസ.്താ
രആവശയുവപുുടുുു.ഉനുുതവോ
ലീസ്ഉകദുയാൈസുുവുുുബനുുു
കുുളായഷപുതികൾുുകകസ്അ
ടുുിേറികുുാൻുു ഷശുേികുുുനുുുവവ
നുുാണുപരാതികുുാരുവടആ
കകുുപം.

അഭിഭാഷകയക്്്്എതിർ്്കക്്ികള്തെമർ്്ദനം;
വനിതാകമ്്ിഷൻ്്റികപ്്ർ്്ട്്്ആവശയ്തപ്്ട്്്

ബോട്്ിൽനിന്്്ംഇറക്്ിയമത്്്യങ്്ൾ.ശക്്ിക്ളങ്്രഹാർബറിൽനിന്്്ള്്ദ്ശയ്ം

വർഗീസ്മാർകക്്സ്
കരുനാൈപുുളുുി:കഷുടാളിംഗുനി
കോധനംകഴിഞുുുളുുആദയു
ദിനംേതുുുയകേഖലയിൽപരാ
തിഷപുവാഹോയിരുനുുു.ഹാർ
ബർോകനജവുേു്ുുവൊഗസ
റുുിയുവട പല തീരുോനങുുൾ
കുുുവേതിവരയാണുപരാതിക
ൾ വോടുുിപുറവപുുടുുത.ു േതുുുയ
ങുുളുവടവിലകുറവിലംുപരാ
തികയവറയായിരുനുുു. ഇനുു
വലരാവിവല9.30മുതൽനീ
ണുുകര,ശകുുികുളങുുര,അഴി
കുുൽഹാർബറുകളിൽുുകോ
ടുുുകളംുവളുുങുുളംുേതുുുയവു
ോയി ഹാർബറുകളിൽ എ
തുുിയിരുനുുു.
52 ദിവസംഏർുുവപുുടുതുുി

യിരുനുു കഷുടാളിംഗു നികോധ
നംകഴിവുഞുങുുിലംുവോവി
ഡംുേഴയംുകാറുുുംകാരണം
കോടുുുകൾുുകുു് േതുുുയബനുു
നതുുിനുകോകാൻകഴിഞുുി
ലുു.ഇനുുവലഹാർബറുകളിൽ
വിപണനതുുിനായി എതുുി
യതുഇരടുുനമുുരുളുുയാനങുു
ൾആയിരുനുുു.
ശകുുികുളങുുരഹാർബറി

ൽ േതുുുയങുുൾകുു്വിലകിടുുു
നുുിലുുാവയനുു് ആകോപിചുു്
കോടുുുകൾനീണുുകരഹാർബ
റിൽ എതുുി േതുുുയ വിപണ
നംനടതുുി. ലഭയുോയ േതുുുയ
ങുുൾകു്ുകാരയുോയവിലലഭയു
ോയിലുു.കരികുുാടി,കഴുനുുൻ
,കിളിേീൻഎനുുിവകോടുുുക
ൾകുുും വളുുങുുൾകുു് കരി
കുുാടിയംുലഭിചുുു.ശകുുികുള

ങുുര,നീണുുകരഹാർബറുക
ളിൽേതുുുയവിലയിൽവയുതയുാ
സംഉണുുായിരുനുുു.ഇരുഹാർ
ബറുകളിലംുവിലനിശുുയിചു്ു
നൽകിയതുഹാർബർ ോകന
ജവുേുു്ു വൊഗസറുുിയാണ.ു
ശകുുികുളങുുരഹാർബറിൽ
കരികുുാടികുു് ഒരു കികോ
യകുു്ു120രുപവവരയംുകഴു
നുുനുഒരുകികോയകുു്ു220രു
പവവരയംുകിളിേീനു110രുപ
വകരയംുവിലവീണ.ു
എനുുാൽ നീണുുകര ഹാർ

ബറിൽ േതുുുയവിപണനതുുി
നായി എതുുിയ കോടുുുകൾ
കുു് കരികുുാടിയകുുു് ഒരു കി
കോയകുുു് 140രുപ വവരയംു
കഴുനുുനു ഒരു കികോയകുുു്
260 രുപവവരയംു കിളിേീനു
130 രുപ വകരയംു വില വീ
ണ.ു കഷുോളിംഗു നികോധന
തുുിനുമുമുു്കിടുുിയവിലകയ
കുുാൾ കുറവാണു ഇവതനുു്
കോടുു്ഉടേകളംുവൊഴിലാളി
കളംുപറഞുുു.
എണുു കാശു ലഭികുുാതുു

കോടുുുകളംു ഉണുുായിരുനുുു
വവനുു്പറയവപുുടുനുുു .ഇനുു
വലഇരടുുഅകുുനമുുരുകൾഉ
ളുുയാനങുുളാണുഹാർബറു
കളിൽഷപുകവശിചുുവതങുുിൽഇ
നുു്ഒറുുയകുുനമുുരിലുളുുയാ
നങുുളാണു ഹാർബറുകളിൽ
ഷപുകവശികുുണുുത.ു ഹാർബറു
കൾവോലീസിവനയംുഉകദുോ
ൈസുുരുവടയംു നിയഷനുുുണ
തുുിലംുനിരീകുുണതുുിലുോ
ണുഷപുവർതുുികുുുനുുത.ു

ഹാർബറ്കളിൽകോട്്്കൾഎത്്ി;
വിലക്റവിൽപരാതിപപ്വാഹം

വവളുുറട:ഉണുുൻുുകോടുവസു്ുുകോണുുസ്ഹയർുുവസകുുൻുുഡറി
സ്കുളിൽുുഹയർുുവസകുുൻുുഡറിവിഭാൈതുുിൽുുഎൻസിസിഅ
നുവദിചുുു.വസൽുുഫുെിനാൻുുസിംഗുവയുവസുുയിലാണുയുണിറുു്
അനുവദിചുുിരികുുുനുുത.ു80വിദയുാർുുഥികളുളുുഒരുയുണിറു്ുആണു
ആദയുവർുുഷംഷപുവർുുതുുനംആരംഭികുുുനുുത.ുഇകപുുൾുുഹയർുുവസ
കുുൻുുഡറിവിഭാൈതുുിൽുുഎൻുുഎസഎ്സ,്എസപ്ിസി,ഭാരതുസ്
കൗടു്ുആൻുുഡുഗൈഡുസ,്അസാപു്ുഎനുുിവയുവടയുണിറുുുകൾുു
ഷപുവർുുതുുിചുുുവരുനുുു.വോവിഡുവയുവസുുകൾുുപാലിചു്ുഎൻുുസി
സിയുണിറുുിവുുുഷപുവർുുതുുകോദഘുാടനംഉടൻുുതവനുുനടകുുുവേ
നു്ുഷപുിൻുുസിപുുൽുുകോസിലു്ുുകുോരിപറഞുുു.

ഉണ്്ൻകോട്തെന്്്്കോണ്്െ്െ്ക്ളിൽ്്
എൻെിെിഅന്വദിച്്്

തൊഴിൽപരിശീലനം;തീയതിനീട്്ി
തിരുവനനുുപുരം:പിഎംജിസിറുുിവൊകകുുഷനൽഹയർവസകുു
ൻഡറി സക്ുളിൽഎസഎ്സഎ്ൽസി വിജയിചുുവർകുുായുളുു
വൊഴിൽപരിശീലനതുുിവുുുതീയതിനീടുുി.ടുർഗൈഡ,ുബിസിന
സ്കറസക്ോണുുു്ുുആു്ുുവെസിലികറുുറുുർ,ഓെിസ്ഓപുുകറഷൻ
സ്എകസുികയുുടുുീവുതുടങുുിയകേഖലകളിൽവൊഴിൽപരിശീല
നംനൽകുനുുു.അവസാനതീയതിഈോസം20.അകപകുുകൾ
www.vhscap.kerala.gov.inഎനുുവവബഗുസറു്ുവഴിഅയകുുാം.കു
ടുതൽവിവരങുുൾകുു്9447995530,9847942322എനുുീനമുുരു
കളിൽവിളികുുാം. കോഴസു്വിജയികുുുനുുവർകുു്അനുുാരാഷടുുു
അംൈീകാരമുളുുസർടുുിെികുുറു്ുലഭികുുും.
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Myfamilypage-ൽകോകൂടൂെൾ
അയയൂകൂൂൂനൂൂതിനൂം,െഥ,െേിത
എനൂൂിേഅയയൂകൂൂൂനൂൂതിനൂമൂളൂൂ
ോടൂൂ്സ്ആപൂനമൂൂർ
7034041234
അയയൂകൂൂൂനൂൂേർപൂർണൂൂേിലാസവൂം
കോകൂടൂയൂംഅയയൂകൂൂാൻമേകൂൂരൂതൂ

അംബികാവേേികൊവടുുകുുാടു്ു.
എടേിലങു്ു,കൊടുങുുലുുുർ

രാ മൻ
നല്്

ൈണിക്്ാര
നാണ.്തനിക്്്േിട്്്ന്്ൈ
ണംധ്ർത്്ടിക്്ാസതഅ
വൻസ്ക്്ിച്്്വച്്്.അയ
ൽവാസിയായവാസ്വിന്
അയാകോട്അസ്യകോ
ന്്ി.എങ്്ികനയം് രാമൻ
നശിച്്്ോണണസമന്്്വാ
സ്ആനഗ്ൈിച്്്.

ഒര്ദിവസംവാസ്ഒര്
സനയ്ാസിസയേണ്്്മ്ട്്ി.മ
നന്്്സിദ്്ിയ്ള്്ആെകല്,്
തസന്്്ആനഗ്ൈംസനയ്ാസി
സാധിപ്്ിച്്്തര്സമന്്്അ
യാൾ വിചാരിച്്്. എല്്ാം
കേട്്് േഴിഞ്്കപ്്ൾ സ
നയ്ാസിക്്് വാസ്വിസന്്്
അസ്യഇല്്ാതാക്്ണസമ
ന്്്കോന്്ി.എന്്ാൽഉൈ
കദശം സോണ്്്അവൻന
ന്്ാവില്്എന്്്മനസിലക്്ിഒര്സ്നത്ംനൈ്കൊഗിച്്്.

ഒര്ച്വന്്സോതിവാസ്വിസന്്്പേയിൽസോട്ത്്്സോണ്്്സനയ്ാ
സിൈറഞ്്്

"ഈസോതിരാമസന്്്വീട്്ിൽരാനത്ിൈനന്്്ണ്്്മണിക്്്ക്ഴിച്്ിടണം.അ
കപ്്ൾനിസന്്്ആനഗ്ൈംസാധിക്്്ം.എന്്ാൽനശ്ദ്്ിക്്ണം,ഇത്എവിസട
വച്്ാലം്അവിടംനശിക്്്ം.നീഇത്നിസന്്്വീട്്ിസലമാവിൻച്വട്്ിൽവക്്്
േ.സമയമാക്കപ്്ൾഎട്ത്്്രാമസന്്്വീട്്ിൽസോണ്്്വക്്്േ'.

വാസ്സകത്്ഷകത്്സടസോതിവാങ്്ിതസന്്്വീട്്ികലക്്്കോയി.രാ
നത്ിആോൻോത്്ിര്ന്്്.സനയ്ാസിതസന്്്ശിഷയ്കോട്വാസ്വിസന്്്വീ
ട്്ിസലമാവിൻച്വട്്ിൽനിന്്്ംആസോതിഎട്ത്്്സോണ്്്വര്വാനം്
അവസന്്്പ്രയിടത്്ിസലരണ്്്ക്ലവാഴേൾമ്റിച്്ിടാനം്ൈറഞ്്്.

രാനത്ിൈനന്്്ണ്്്മണിആയകപ്്ൾവാസ്കവഗംമാവിൻച്വട്്ിസലത്്ി.
സോതിോണാസതഅയാൾനകന്്വിഷമിച്്്.ഒര്വിധത്്ിൽകനരംസവള്
പ്്ിച്്്.രാമസനനശിപ്്ിക്്ാൻേഴിഞ്്്മില്്താൻനശിക്്്േയം്സചയ്്്മ
കല്.്പദവകമ!അയാൾകവഗംസനയ്ാസിയ്സടഅട്ത്്്സചന്്്തസന്്ര
ക്്ിക്്ണസമന്്്േരഞ്്്ൈറഞ്്്.

നിസന്്്അസ്യആണ്നിസന്്നശിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ഇനിഒര്വഴിയ്ണ്്്
നിനക്്്രക്്സപ്്ടാൻ.വാസ്ആശവ്ാസകത്്സടസനയ്ാസിസയകോക്്ി.

ഞാൻൈറയ്ന്്ത്കോസലസചയത്ാൽനിനക്്്നല്്ത്വരം്.
നിസന്്്വെപ്്ിൽഎന്്്ഫലമ്ണ്്ായാലം്അതിൽകനർൈക്തിരാമന്

സോട്ക്്ണം.സമ്്തമാകോ?
"സോട്ക്്ാം'-വാസ്ൈറഞ്്്.
നിനക്്്നന്്ായാൽകോസര,മറ്്്ള്്വർനശിക്്ണസമന്്്വിചാരിച്്ാൽ

പദവംനിസന്്തസന്്നശിപ്്ിക്്്ം.നീരാമന്ഫലങ്്ൾസവറ്സതസോട്
ത്്ാൽനിസന്്്കോഷംമാറ്േയില്്,സകത്്ഷകത്്സടസോട്ക്്ണം.ൈറ്്്
കോ?

വാസ്അകപ്്ൾതസന്്തസന്്്വെപ്്ിസലമ്റിഞ്്്േിടന്്വാഴേൾേണ്്്
ഭയസപ്്ട്്്.കവഗംഒര്ക്ലരാമസന്്്വീട്്ിൽസകത്്ഷകത്്സടസോണ്്്സോ
ട്ത്്്.

"അസ്യആർക്്്ംനന്്ല്്'
സനയ്ാസിശിഷയ്കോട്ൈറഞ്്്.
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വിടര്വാൻസവമ്്്ന്്
പ്വിതറിയ്ന്്്കോ?
സോഴിയ്വാൻകോവ്ന്്
ഇലേൾതൻമർമരം.
അന്്്യമീരാവിസന്്്
സന്ിഗധ്മാംമർമരം.

സമ്ിത പപുവോദു
രാമപുരം
അങുുാടിപുുുറം

മ ർ മ രം

കേിത

കുരുനുുുകരേിരുതു

കുടുുിേര

പഴയപപര്ത്്ിൽപ്രിയരളിപ്്ാട്്ം

വിരൈതാൈത്്ിലവൾ-
മണലിൽസേട്്ിസവച്്പ്ഴകത്്ണി
സ്രയ്േരങ്്ൊൽപ്ണർന്്്വറ്്ിച്്മണ്്്ടൽച്്്ര്
ോറ്്ിടർച്്യിൽ
േരഞ്്ടഞ്്േിെിവാതിൽ
േദനക്്നൽക്്ലത്്ിൽ
തിെകത്്ട്്്മത്്ാഴം
താെംതല്്ിസൊട്ങ്്ിയവാക്്്
തെിർൈാദസൈ്ർശകമൽക്്ാശില
േനവ്റങ്്ിയശിലാഗർഭവസന്്ം
അവൻ-
അവനിയിൽ
മ്േിലിറക്്ി,
വിരിച്്ിട്്
മ്ടിയിഴേൾക്്ിടയില്സട
വിരൽകത്്ണികൊടിച്്്,
ൈിമക്്ണ്്ാൽകോക്്ി-
ശിലകഭദിച്്വെലൈലയ്യായ്
വനയ്മാംകവനൽക്െിർമഴയായ്
ഉടല്യിസോന്്ാസൊഴ്േി
അവരില്്ാതായി...

രാജീവു
മാമുുുളുുി
കഞുുിവകുുട,ു
പാലകുുാടു

സാ മീ പയ്ം

കേിത

ക്ഴിമണ്്:ൈഴയൈനത്ങ്്ൾസോണ്്്നിർ
മിച്്പബക്്്,വീട,്പസക്്ിൾത്ടങ്്ി
ൈാഴ്വസത്്ക്്ൾസോണ്്്ൈഫീസ്നിർ
മിച്്വസത്്ക്്സെേണ്്ാൽആരം്അ
ത്്്തസപ്്ട്്്കോകം്,കോക്ഡൗൺോ
ലസത്്കോറഡിമാറ്്ാൻത്ടങ്്ിയക്
സ്തിയിൽവിരിഞ്്ത്അതിമകോൈര
വിസമ്യങ്്ൾ.ക്ഴിമണ്്(മലപ്്്റം)ഇ
സ്്ത്്്സക്്െിസലനാലാംക്്ാസ്വിദയ്ാ
ർഥിയായൈഫീസ്റഹ്്ാൻ,േരേൗശല
നിർമാണത്്ിൽവലിയതാൽൈരയ്മാണ്

നൈ്േടിപ്്ിക്്്ന്്ത.്
യ്ടയ്്ബിൽേണ്്ചിലവീഡികൊേ

ൾനൽേിയനൈ്കോദനമാണ്വിവിധര്

ൈങ്്ൾഉണ്്ാക്്്ന്്തലത്്ികലക്്്എ
ത്്ിച്്ത.്ൈഠനത്്ിലം്മ്ന്്ിൽതസന്്
ഈമിട്ക്്ൻ.

ക്ഴിമണ്്ഇസ്്ത്്്സൗദികനഷനൽ
േമ്്ിറ്്ിനട്ഷറൽമ്ണ്്നമ്്്താഴത്്്മ്റി
സൈര്വങ്്ാട്്ിൽൈനാൻമൻസിലിൽമ
ർഹം്ൈിമ്ൈമ്്ദിസന്്്നാല്മക്്െിൽ
ഏറ്്വം്ഇെയവനാണ്ഈമിട്ക്്ൻ.
റ്ബീനയാണ്മാതാവ.്അൈമ്്ദ്റാഫി,
ഫാതിമൈന്്,ഫാതിമനനസ്ീൻഎന്്ിവ
ർസകോദരരാണ.്

പഞ്്ായത്്്പപ്സിഡന്്്ിനെഅപര്മിച്്കരസിൽ
മ്സ്ലിംലീഗ്പപ്വർത്്രർക്്്ജാമയ്ം
കതഞ്്ിപ്്ലം:ൈള്്ിക്്ൽനഗ്ാമൈച്്ായത്്്നൈ്
സിഡന്്്്ൈിമിഥ്നസയആനേ്മിസച്്ന്്കേസിൽ
മ്സ്ലിംലീഗ് നൈ്വർത്്േർക്്്ജാമയ്ം. കോലീ
സിസനഉൈകൊഗിച്്്സിൈിഎംസവ്ാധീനത്്ിൽ
േള്്കേസിൽക്ട്ക്്ിയമ്സ്ലിംലീഗ്നൈ്വർ
ത്്േർക്്്ജാമയ്ംലഭിച്്സതന്്്ആകക്്ൈം.ൈ
ച്്ായത്്് നൈ്സിഡന്്്്ൈി. മിഥ്നസയസംഘം
കചർന്്്ആനേ്മിച്്്സന്ത്ീതവ്സത്്അൈമാനിച്്്
ജാതികൈര്വിെിച്്്അവകൈെിച്്്എന്്കൈരിൽ
കതഞ്്ിപ്്ലംകോലീസ്എട്ത്്കേസിലാണ്മ
കച്്രിഎസ.്സി.-എസ.്ടി(ൈി.ഒ.എ.)സസ്ൈഷയ്
ൽകോടതിജഡജ്ിസിജികോൾക്ര്വിെജാമയ്ം
അന്വദിച്്ത്സേ.അബ്്്ൾൈമീദ,്സേ.അബ്്്
ൽലത്്ീഫ,്എയ്നസ്അലി,എൻ.ഫവാസ്
എന്്ിവർക്്ാണ്ജാമയ്ംേിട്്ിയത.്

2019നവംബർമ്ന്്ാംതിയതിൈള്്ിക്്ൽൈ
ച്്ായത്്്ഒന്്ാംവാർഡ്നഗ്ാമസഭയേവ്ാറംതി
േയാസതകൊഗംകചർന്്തിസനകോദയ്ംസചയത്
നാട്്്േകോട് അനയ്ായമായി നഗ്ാമ സഭയിസല
ത്്ിയസി.ൈി.എംകോക്്ൽസസനേ്ട്്റിതട്്ിേയ

റ്േയം്സന്ത്ീേകോട്കോശമായിസൈര്മാറ്േ
യം്സചയത്ത്നാട്്്ോർകോദയ്ംസചയത്കോ
സടനഗ്ാമസഭകൊഗംൈിരിച്്്വിട്്്നൈ്സിഡന്്്്എ
ൽ.സിസസനേ്ട്്റിസക്്പ്്ംസ്്ലംവിട്്തായിആ
കോൈണമ്ണ്്ായിര്ന്്്. . ൈിന്്ീട്ഏസറേഴി
ഞ്്തിന്കശഷമാണ്നൈ്സിഡന്്്ിസനആശ്ൈ
നത്ിയിൽസി.ൈി.എം.-ോർനൈ്കവശിപ്്ിച്്ത.്സി.
ൈി.എംഉന്്തകനത്തവ്ത്്ിസന്്്നിർകദ്്ശനൈ്ോ
രംഎസ.്സി.-എസ.്ടി.നിയമനൈ്ോരംകേസ്
എട്ക്്്േയായിര്ന്്്.

മ്സ്ലിംലീഗ് നൈ്വർത്്േർപൈക്ക്ടതി
സയസമീൈിച്്തിസനത്ടർന്്്അറസ്്്്്സചയ്്ര്
സതന്്്ഉത്്രവിട്്്.പൈക്ക്ടതിനിർകദ്്ശനൈ്
ോരംഎസ.്സി-എസ.്ടികോടതിയിൽനലേി
യജാമയ്ാകൈക്്ൈരിഗണിച്്കോടതിജാമയ്ംന
ൽേിഉത്്രവിട്്്.എസ.്സി.-എസ.്ടി.വക്പ്്്േ
ൾദ്ര്ൈകൊഗംസചയത്്മ്സ്ലിംലീഗ്നൈ്വർ
ത്്േസരജയിലിലടക്്ാൻഭരണസവ്ാധീനംഉൈ
കൊഗിച്്സി.ൈി.എംന്േനത്്തിരിച്്ടിയായ
തായിരാഷനട്ീയവിലയിര്ത്്ൽ.

പാലക്്ാട്ജില്്യില്്ക്്സ്്്്റ്കള്്ക്്്സാധയ്ത
ൈാലക്്ാട്:ജില്്യിൽ്്പ്തിയക്്സ്്്്റ്േ
ൾ്്ക്്്ക്ടിസാധയ്തഉള്്തായിമനന്്്ി
എ.സേബാലൻ്്.േഴിഞ്്ഏഴ്ദിവസ
ങ്്െിലായിനടത്്ിയ684ൈരികോധന
യിൽ്്63കോസിറ്്ീവ്കേസ്േൾ്്േസണ്്
ത്്ിയസാൈചരയ്ത്്ിൽ്്പ്ത്നഗരം
കമഖലയിൽ്് ക്്സ്്്്ർ്്സാധയ്തയ്ള്്താ
യിമനന്്്ിൈറഞ്്്.ൈാലക്്ാട്സേ.എ
സ.്ഇ.ബി ഐ.ബിയിൽ്് നടന്് വാർ
ത്്ാസകമ്്െനത്്ിൽ്് സംസാരിക്്്േ
യായിര്ന്്്മനന്്്ി.ജ്പല18മ്തൽ്്ന
ടത്്ിയ10597ആന്്്ിജൻ്്സടസ്്്്്േെിൽ്്
547കോസിറ്്ീവ്കേസ്േൾ്്േസണ്്ത്്ി
യതിസനത്ടർ്്ന്്ാണ്ൈട്്ാമ്്ി കമഖല
ക്്സ്്്്റായിനൈ്ഖയ്ാൈിച്്ത.്ത്ടർ്്ന്്്മ്ത്

തലയിൽ്്നടത്്ിയ348സടസ്്്്്േെിൽ്്
69കോസിറ്്ീവ്കേസ്േൾ്്േസണ്്ത്്ി.
സമാനനൈ്വണതയാണ്പ്ത്നഗരംൈ
ച്്ായത്്ിലം്ഉണ്്ായത.്

കോങ്്ാട് കമഖലയിൽ്് നടത്്ിയ
1109സടസ്്്്്േെിൽ്്63കോഗബാധിതസര
യാണ്േസണ്്ത്്ിയത.്നിലവിൽ്്ഇവി
സടേസണ്്യ്കമ്്ന്്്്കോണായിത്ടര്
േയാണ.്ൈട്്ാമ്്ിയിൽ്്ഉണ്്ായകോഗ
വയ്ാൈനനൈ്തിഭാസംജില്്യിൽ്്വയ്ാൈി
ക്്ാതിരിക്്ാൻ്്സോത്ജനങ്്ൾ്്സൈാ
ലീസ,്തകദ്്ശസവ്യംഭരണസ്്ാൈനങ്്
ൾ്്,ആകോഗയ്വക്പ്്്അധിക്തര്മാ
യിസൈേരിക്്ണസമന്്്ംമനന്്്ിഅറി
യിച്്്

202കൈർൂൂകൂൂ്കൊേിഡൂ
ൈാലക്്ാട്:ജില്്യിൽ്്ആശങ്്കയറ്്ിഇ
ന്്സല202കൈർ്്ക്്്കോഗംസ്്ിരീേരി
ച്്്.ആദയ്മായാണ്ഒറ്്ദിവസംതസന്്
കോഗിേള്സടഎണ്്ം200േടക്്്ന്്ത.്
136കൈർ്്ക്്്സമ്്ർ്്ക്്ത്്ില്സടയം്23
കൈർ്്ഉറവിടംഅറിയാത്്കോഗബാധി
തര്മാണ.്ൈട്്ാമ്്ിയിലം്സമീൈനൈ്കദ
ശങ്്െില്മ്ള്് 82 കൈരം് സമ്്ർ്്ക്്
കോഗിേെിൽ്്ഉൾ്്സപ്്ടം്.ആകോഗയ്നൈ്
വർ്്ത്്േർ്്ക്്്ംതടവ്പ്ള്്ിക്്്ംകോ
ഗംബാധിച്്ിട്്്ണ്്്.കോഗിേെിൽ്്ഇതര
സംസ്്ാനങ്്െിൽ്്നിന്്്വന്്22കൈർ്്,
വിവിധരാജയ്ങ്്െിൽ്്നിന്്്വന്്21കൈ

ർ്്,ഉറവിടംഅറിയാത്്കോഗബാധഉ
ണ്്ായ23കൈർ്്,എന്്ിവർ്്ഉൾ്്സപ്്ടം്.
67 കൈർ്്ക്്് കോഗമ്ക്്ിയം് ഉണ്്്. ഇ
കോസട ജില്്യിൽ്് ചിേിത്്യില്ള്്വ
ര്സടഎണ്്ം860ആയി.2866കൈർ്്ക്്ാ
ണ്ഇത്വസരൈരികോധനാഫലംകോ
സിറ്്ീവായത.്ഇത്വസര1994കൈർ്്കോ
ഗമ്ക്്ികനടി.ഇനി680സാമ്്ിള്േള്
സടൈരികോധനാഫലംക്ടിലഭിക്്ാ
ന്ണ്്്.ഇത്വസര96849കൈരാണ്നിരീ
ക്്ണോലാവധിപ്ർ്്ത്്ിയാക്്ിയത.്
ഇതിൽ്് ഇന്്് മാനത്ം 615 കൈർ്് േവ്ാറ
പന്്്ൻ്് പ്ർ്്ത്്ിയാക്്ി. നിലവിൽ്്
11232കൈർ്്ജില്്യിൽ്്വീട്േെിൽ്്നിരീ
ക്്ണത്്ിൽ്്ത്ടര്ന്്്.

വടക്്ാകച്്രി:ോലമറിയ്
ന്്യൗവനംഒപ്്മ്ണ്്ാകം്
എവികടയം്.കവല്ർൈച്്ാ
യത്്ിസല കോടകശരിയിൽ
വീട്്ിൽമരിച്്്േിടന്്ഗ്ൈ
നാഥന്്്മ്തശരീരംമ്െംക്
ന്്ത്്്ോവ്ഗവസമഡിക്്
ൽ കോസെജികലക്്് മറ്്ാൻ
സന്്ദ്്രായി ഡിപവഎ
ഫ്ഐനൈ്വർത്്േർ.കോട
കശരി മണ്്ാകശരി കബബി
(65)വയ്ാഴാഴച്രാവിസലവീ
ടിന്ള്്ിൽമരിച്്നിലയിൽ
ോണസപ്്ട്്ത.്വിവരംഅറി
ഞ്്്സൈാലീസ്എത്്ിമ്ത
കദൈം സമഡിക്്ൽ കോസെ
ജികലക്്് കോസ്്്്്കോർട്്ത്്ി
നായി സോണ്്്കോോൻ
നിർകദശിച്്്.

സോവിഡ്19വയ്ാൈനഭീ
ഷണിനിലനിൽക്്്ന്്സാ
ൈചരയ്ത്്ിൽ മ്തകദൈം
ആംബ്ലൻസിൽേയറ്്ാൻ
ആരം്തയ്്ാറായില്്.വിവരം
അറിഞ്്് ഡിപവഎ
ഫ്ഐ,സിൈിഎംനൈ്വർത്്
േരായ മ്ന്്് യ്വാക്്ൾ
കസവന സന്്ദ്്രായി മ്

ക്ന്ട്്്വന്്്. മ്തകദൈം
ആംബ്ലൻസിൽേയറ്്ിസമ

ഡിക്്ൽ കോസെജിൽ എ
ത്്ിച്്്. ഡിപവഎഫ് ഐ 

കമഖലാനട്ഷറർേിരാല്ർടി
എസ്വിനിൽ,സിൈിഎംക്
റ്മാൽ നബ്ാച്്് സസനേ്ട്്റി
ൈി.ഡി. സഡയസ്ൺ, എ
സഎ്ഫ്ഐ ഏരിയാ കോ. 
സസനേ്ട്്റിഏആർഅജയ്
രാജ്എന്്ീമ്ന്്്യ്വാക്്
ൊണ് മ്തകദൈം സമഡിക്്
ൽകോസെജിൽഎത്്ിച്്ത.്

സ്രക്്മാനദണ്്ങ്്ൾ
നൈ്ോരമ്ള്്സ്രക്്ാേവ
ചങ്്ൾധരിച്്്മണിക്്്റ്േ
കോെംനീണ്്തയ്ാഗപ്ർണ
ദൗതയ്മാണ്നാടിന്കവണ്്ി
ഇവർഏസറ്്ട്ത്്ത.്കവല്ർ
ൈച്്ായത്്ിസല സോവിഡ്
നൈ്ഥമതലചിേിത്്ാകേനദ്്്
മായതലക്ക്ട്്്േരവിദയ്ാ
എൻജിനീയറിംഗ്കോസെജി
സലമ്ഴ്വൻസമയസന്്ദ്്
നൈ്വർത്്േര്മാണ് ഇവർ.
മരിച്് കബബിയ്സടസോവി
ഡ്ൈരികോധനാഫലംസന
ഗറ്്ീവാണന്്റിഞ്്കോസട
മ്വരം് സന്്ദ്് കസവനം
ത്ടര്ന്്തിനായി ചിേി
ത്്ാ കേനദ്്്ത്്ികലക്്് മട
ങ്്ി.

കാലമറിയ്ന്്യൗവനംഒപ്്മ്ണ്്ാകം്എവിരേയം്
മരിച്്യാളട്െ മത്ദേഹം ദോസ്്്്്മാർട്്ത്്ിടെത്്ിച്്്

സിപിഎം, ഡിവൈഎഫഐ്, എസഎ്ഫഐ് പപ്ൈർത്്കർ

വേലൂർവോടവേരിമണൂൂാവേരിവേേിയൂടടമൂതവേഹംഡി
വേഎഫഐൂപരൂേർതൂൂകർആംബൂലൻസിൽകയറൂൂൂനൂൂൂ

നഴ്സ്രരഷമ്യക്്്്
രോംയാസ്പ്രസ്കാരം
ത്ശ്ർ്്:സംസ്്ാനസത്്മിേച്്നഴ്സിന്ള്്
ഒര്ലക്്ംര്ൈയ്സടകോംയാസ്പ്രസ്ോ
രംകോട്്യംസമഡിക്്ൽ്്കോസെജിസലനഴ്
സ് കരഷമ് കോൈൻ്്ദാസിന്സമ്്ാനിക്്്ം.
സമഡിക്്ൽ്്കോസെജിൽ്്സോകോണചിേി
ത്്യിൽ്്ഉണ്്ായിര്ന്്റാന്്ിസവ്കദശിേൊ
യകോമസ്(93),മറിയാമ്്(89)ദമ്്തിേസെ
ശ്നശ്്ഷിച്്്അസ്ഖംകഭദമാക്്ിചരിനത്ംസ്
ഷ്്ിച്്നഴ്സാണ്കരഷമ്.

കോംയാസ്ഉടമകോമസ്ൈാവറട്്ിയ്സടഅമ്്നട്ീസയ്സടസമ്
രണയക്്്ായിഏർ്്സപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ള്്താണ്ഈപ്രസ്ോരം.ഒക്്
കോബർ്്2ന്കൈരാമംഗലംകോംയാസ്ഗാർ്്ഡനിസലചടങ്്ിൽ്്സ്്്്ാ
ർ്്പ്്ാസ്്്്ിക്സ്സാരഥിേൊയകോബികോളം്ആന്്്ികൊകോ
ളം്കചർ്്ന്്്അവാർ്്ഡ്സമ്്ാനിക്്്സമന്്്കോമസ്ൈാവറട്്ിഅ
റിയിച്്്.എറണാക്െംതിര്വാങ്്്െംസവ്കദശിയാണ്കരഷമ്.

പിണറായിഭരണംകാർ്്ബണ്്
രോപ്്ി:കക.സ്രരശദ്്്ൻ്്
കോഴികക്്ട:്ഉമ്്ൻ്്ചാണ്്ിഭരണത്്ിസന്്്ോർ്്ബൺ്്കോപ്്ിയാ
ണ്ഇടത്ഭരണസമന്്്സേ.സ്കരനദ്്്ൻ്്ആകോൈിച്്്.ഒര്ത്ക്്ം
ക്ട്തലാണ്ൈിണറായിഭരണം.നാലരവർ്്ഷംഭരിച്്ിട്്്ംഉമ്്
ൻ്്ചാണ്്ിസക്്തികരഉന്്യിച്്ആകോൈണങ്്െിൽ്്എന്്്നടൈടി
യാണ്സർ്്ക്്ാർ്്സവ്ീേരിച്്സതന്്്വയ്ക്്മാക്്ണം.സവ്ർ്്ണക്്ട
ത്്്കേസിൽ്്ആകോൈണങ്്െിൽ്്നിന്്്ഒഴിഞ്്്മാറ്േയാണ്
മ്ഖയ്മനന്്്ി.ഒന്്ിനം്മറ്ൈടിയില്്.മ്ഖയ്മനന്്്ിക്്്മ്ഖയ്മനന്്്ിസയ
തസന്്അറിയാത്്നിലയാസണന്്്ംഅകദ്്ൈംക്ട്്ികച്്ർ്്ത്്്.

എംബിഎപൈൂകേശനതൂൂിനൂ
അകൈകൂൂികൂൂാം
കതഞ്്ിപ്്ലം:ോലിക്്റ്്്സർ
വേലാശാല കനരിട്്് നടത്്്
ന്്വടേര,കോഴികക്്ട,്ക്റ്്ി
പ്്്റം,തിര്ർ-ത്ശ്ർ,കോൺ
മത്്ായിസസന്്്ർത്ശ്ർ,ൈാ
ലക്്ാട്എന്്ീകേനദ്്്ങ്്െിൽഒ
ഴിവ്ള്്സീറ്്്േെികലക്്്ംഅ
ഫിലികയറ്്ഡ്മാകനജസ്മന്്്്ഇ
ൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്േൾത്ടങ്്ിയവയി
കലക്്്ം2020-21എം.ബി.എ
നൈ്കവശനത്്ിന്
CAT/CMAT/KMATൈരീക്്േ
ൾൈാസായവിദയ്ാർഥിേൾക്്്
ഓഗസ്്്്്21വസരോലിക്്റ്്്സ
ർവേലാശാല സവബപ്സറ്്്
(www.uoc.ac.in) വഴി അകൈ
ക്്ിക്്ാവ്ന്്താണ.്

CAT/CMAT/KMATൈരീക്്
യക്്്്15%,10%,7.5%സ്കോർ
(യഥാനേ്മം ജനറൽ, മറ്്് ൈി
കന്്ക്്വിഭാഗം,ൈട്്ിേജാതി/
ൈട്്ിേവർഗം) കനടിയിരിക്്
ണം.അകൈക്്യ്സടനൈ്ിന്്്ൗട്്്,
സചലാൻ (എസ്സി/എസ് ടി 
വിഭാഗങ്്ൾേമ്്്യ്ണിറ്്ിസർ
ട്്ിഫിക്്റ്്് സൈിതം)
CAT/CMAT/KMATൈരീക്്
സക്ോർോർഡ,്ഡിനഗ്ിസർ
ട്്ിഫിക്്റ്്്കോപ്്ിഎന്്ിവസ
ൈിതംഓഗസ്്്്്25പവക്കന്്
രം5മണിക്്്മ്മ്്ായിസൈഡ്
ഓഫ്ദിഡിപ്്ാർട്്്സമന്്്്,ഡിപ്്ാ
ർട്്്സമന്്്്ഓഫ്സോകമഴസ്്ആ
ൻഡ് മാകനജസ്മന്്്് സ്്്്ഡീസ,്
യ്ണികവഴസ്ിറ്്ിഓഫ്ോലി
ക്്റ്്്, ോലിക്്റ്്് യ്ണികവ
ഴസ്ിറ്്ി, മലപ്്്റം 673635എ
ന്്വിലാസത്്ിൽസമർപ്്ിക്്
ണം.കോൺ04942407363.

കോർൂൂപൂൂകേറൂൂൂെൾൂൂകൂൂായി
കോദിസർൂൂകൂൂാർൂൂ
പൂൈകൂതികയഒറൂൂൂനൂൂൂകേനൂൂ്
കൈരാനമ്്്:വൻ്്േിടകോർ്്പ്്കറ
റ്്്േൾ്്ക്്്കവണ്്ിനൈ്ക്തിസയ
തസന്്ഒറ്്്സോട്ക്്ാൻ്്കോദി
സർ്്ക്്ാർ്് നശ്മിക്്്േയാസണ
ന്േിസാൻ്്ജനതസംസ്്ാന
ജനറൽ്് സിനേ്ട്്റി വൽ്്സൻ്്
എടക്ക്ടൻ്് ൈറഞ്്്. ൈരി
സ്്ിതിആഘാതൈഠനംേരട്
വിജ്്ാൈനത്്ിൽ്് നൈ്തികഷ
ധിച്്്കോക്താനന്്്ിക്ജനതാദ
ൾ്്സംസ്്ാനേമ്്ിറ്്ിയ്സടതീ
ര്മാനനൈ്ോരംനൈ്വർ്്ത്്േര്
സടവീട്േെിലം്ൈാർ്്ട്്ിആപ്്ീ
സ്േെില്മായി ഇന്്് നടന്്
നൈ്തികഷധസതയ്ാനഗ്ൈത്്ിന്
കശഷംഓൺ്്പലനില്സടനൈ്
വർ്്ത്്േകോട്സംസാരിക്്്േ
യായിര്ന്്് അകദ്്ൈം. നൈ്ക്
തിസയയം്സാധാരണമന്ഷയ്
സരയം്മറ്്്ജീവജാലങ്്സെയ്
സമല്്ാംമറന്്്ഏതാനം്ക്ത്്
േേസെ മാനത്ം തകോടിസ്ക്
ണ്്്ള്്നിയമനിർമാണത്്ില്
സടമാപ്്ർ്്ൈിക്്ാത്്സതറ്്ാണ്
കോദിസർ്്ക്്ാർ്്സചയ്്്ന്്സത
ന്്്ംഅകദ്്ൈംൈറഞ്്്.

വേലായുധൻപിമുനുുിയുർ
കതഞ്്ിപ്്ലം :ോലിക്്റ്്്സർവേലാ
ശാലയ്സട േീഴിൽ വര്ന്് സവ്ാനശ്യ
കോസെജിസലഅധയ്ാൈേർക്്്ംജീവന
ക്്ാർക്്്ംകോക്ഡൗൺോലത്്്മ്
ടങ്്ിയ ശമ്്െം വിതരണം സചയ്്ാൻ
കോസെജ്നൈ്ിൻസിപ്്ൽമാർക്്്സർവ
േലാശാലനൈ്കത്യേഅടിയന്്രഉത്്ര

വ്നൽേി.അഞ്്്ജില്്േെിസലമിക്്
കോസെജ്േളം്ശമ്്െംമ്ടക്്ംആയി
ര്ന്്്.ചിലമാകനജസ്മന്്്്േൾമ്ന്്റി
യിപ്്ില്്ാസതശമ്്െംസവട്്ിക്്്റക്്്േ
യാണ്ണ്്ായത.്വിദയ്ാർഥിേള്സടവാർ
ഷിേഫീസ്മ്ൻക്ട്്ിഎല്്ാസ്്ാൈന
ങ്്ളം്സസമസ്്്്ർആരംഭത്്ിൽതസന്്
ഈടാക്്ിയിര്ന്്്.കോക്ഡൗണ്ോ

ലത്്്അധയ്ാൈേർഓൺപലൻക്്ാ
സ്്്േളം് മറ്്് ൈാഠയ്ാതര നൈ്വർത്്ന
ങ്്ളം്അധയ്ാൈേർസവ്ന്്ംചിലവിലാ
ണ്നിർവൈിച്്്വര്ന്്ത.്എന്്ാൽചി
ലനീതിപ്ർവമായിചിലസ്്ാൈനങ്്
ൾനൈ്വർത്്ിക്്്ന്്്ണ്്ന്്്ംസംഘടന
ത്റന്്്ൈറയ്ന്്്ണ്്്.സവ്ാനശ്യകോ
സെജ്ടീകച്്ഴസ്്ആൻഡ്സ്്്്ാഫ്അകോ

സികയഷൻ മ്ഖയ്മനന്്്ിക്്്ം സർവേ
ലാശാലരജിസന്ട്ാർഎന്്ിവർക്്്ൈരാ
തിനൽേിയിര്ന്്്.സർവേലാശാലഉ
ത്്രവ്നടപ്്ിലാക്്ിഉറപ്്്നര്ത്്ാൻ
ഓകോകോസെജ്േള്സടയം്അഞ്്്മാ
സസത്്ശമ്്െഅേവ്ിറ്്ൻസ്യ്ണികവ
ഴസ്ിറ്്ിക്്് പേമാറാനം് നിർകദ്്ശമ്
ണ്്്.

സവ്ാശര്യഅധയ്ാപക-ജീവനക്്ാർക്്്രമ്്ളംനൽകാൻഉത്്രവ്

പൂകൂകൂയതങൂൂൾകോസ്പൈസ്ൈാലികയറൂൂീവൂകോംകെയർഫൂളാഗൂഓഫൂനാകള
കോഴിക്ക്ട:് കോഴിക്ക്ട്സി.എച്്് സസന്്്ർ
കേനദ്്്മായിത്ടക്്ംക്റിച്്പ്കക്്യതങ്്ൾ
കോസ്പൈസ് എമർജൻസി ൈാലികയറ്്ീവ്
കോംസേയറിസന്്്ഔൈചാരിേഉദഘ്ാടനംനാ
സെ24മണിക്്്റം്നൈ്വർത്്ിക്്്ന്്ൈാലികയ
റ്്ീവ്സവാെന്്്ിയർമാര്സടകസവനംലഭയ്മാക്്്
ന്്ൈദ്്തിപവക്കന്്രം4മണിക്്്ഓൺപല
ൻഉദഘ്ാടനംനടത്്ിമ്സ്ലിംലീഗ്സംസ്്ാന
നൈ്സിഡന്്്്ൈാണക്്ാട്സയ്്ിദ്പൈദരലിശി
ൈാബ്തങ്്ൊണ്നാടിന്സമർപ്്ിക്്്ന്്ത.്രാ
നത്ിോലങ്്െിൽകോകറ്്്റ്സടകസവനംക്ടില
ഭയ്മാക്ന്് രീതിയിൽസംസ്്ാനത്്ാദയ്മായാ

ണ്ഇങ്്സനസൊര് ൈാലികയറ്്ീവ് ൈദ്്തി നൈ്
ഖയ്ാൈിക്്്ന്്ത.് ൈി.സേക്ഞ്്ാലിക്്്ട്്ിഎം
ൈി,ഇ.ടിമ്ൈമ്്ദ്ബഷീർഎംൈി,സേ.ൈി.എമജീ
ദ,്സയ്്ിദ്സാദിഖലിശിൈാബ്തങ്്ൾ,ൈി.വി
അബ്്്ൽവൈാബ്എംൈി,കോ.എം.സേമ്നീർ,
മ്നവറലിശിൈാബ്തങ്്ൾത്ടങ്്ിയകനതാ
ക്്ളം്ഉദഘ്ാടനൈരിൈാടിയിൽസംസാരിക്്്ം.

ൈദ്്തിയ്സട ഭാഗമായി രാനത്ിേെിൽ കോ
കറ്്്റ്സട കസവനക്ത്സടയ്ള്് ൈാലികയറ്്ീവ്
കോം സേയർ ലഭയ്മാകം്. സമയിൽ നഴ്സ,്
പന്ഡവർ,കോകറ്്്ർ,സവാെന്്്ിയർഎന്്ിവരാ
ണ്സംഘത്്ില്ണ്്ാവ്േ.
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